Записник са састанка Форума за безбједност заједнице општине Приједор,
одржаног у Великој сали Скупштине општине, дана 24.02.2011. године, са
почетком у 1300 часова.
Присутни :
Драшко Ђенадија – предсједавајући Форума, Азра Пашалић – предсједница СО
Приједор, Зоран Инђић – СЈБ Приједор, Рада Карајица представница Центра за
социјални рад, Драгана Малић – представница средњих школа, Рајко Мршић - ВД
Приједор, Мармат Драшко – Служба за инспекцијски надзор , Стојнић Јанко – ТВЈ,
Дамир Кајтез – координатор РПЗ СЈБ Приједор, Синиша Обрадовић - Дом здравља,
Милан Гламочанин – Служба за мјесне заједнице Општине, Сања Муњиза –
представница Актива директора основних школа, Драгица Вукмир Вујаковић – Општа
болница Приједор, Слободан Ђаковић – Комунална полиција, Алма Ћиркић – Темпо
Приједор, Милан Шицар – Арцелор Митал Приједор, Вања Дејановић – Центар за
ментално здравље, Зоран Јеж – командир станице полиције за безбједност саобраћаја,
Зоран Петровић – СДЦ канцеларија Бања Лука, Игор Личина – ОСЦ-е канцеларија
Бања Лука, Жарко Тривунић – представник Есприт радија.
Оправдано одсутни:
Раде Алексић и Драгица Јанковић – служба за мјесне заједнице, Драган Хрваћанин –
Црквена општина Приједор.
Неоправдано одсутни:
Мидхета Делкић – Исламска вјерска заједница, Александар Јефтић – Одјељење за
стамбено комуналне послове, Мирко Гламочанин – Одјељење за друштвене
дјелатности, Тања Мандић – ИПЦ Козарски Вјесник.
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Обраћање представника СДЦ-а канцеларија Бања Лука
Усвајање записника са прошлог састанка;
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума за 2010. годину
Разматрање и усвајање Безбједносног оперативног плана Форума 2011. – 2013.
Разметрање и усвајање Плана рада Форума за 2011. годину
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1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне чланове
Форума, госте из ОСЦ-а и СДЦ-а канцеларија Бања Лука и припаднике медијских кућа,
зажелио им добродошлицу на сједницу Форума , те изнио приједлог дневног реда. Исти
је једногласно усвојен с обзиром да није било приједлога и сугестија за његову
измјену.
2. Обраћање представника СДЦ-а канцеларија Бања Лука
Форуму се обратио Зоран Петровић, представник пројекта „Рад полиције у
заједници у Босни и Херцеговини“. Након кратког представљања организације из које
долази и пројекта који траје од 2007. године и који је још у току, исти је представио
резултате који се односе на спроведену обуку и ангажовање РПЗ полицајаца ( рад
полиције у заједници ), обуку високог руководног полициског кадра у овој области,
израду одговарајућег приручника за рад као и реновирање улаза и дијела просторија у
полициској станици Приједор1. Ова организација планира да се током 2011. године
придружи иницијативи коју је покренуо УНДП око сарадње са Форумом за
безбједности грађана у Приједору и стим у вези представио је члановима Форума три
области у којима је могуће остварити сарадњу и то:
1. Обезбјеђење обуке за чланове Форума и практично провођење рјешавања
једног безбједносног проблема којег одреди Форум методом „маткетинга безбједности“
2. Спровођење кампање против насиља у школама ( 5 до 10 основних школа )
3. Опремање информатичком опремом једне комплетне полицијске станице.
Активности из предложене сарадње започеле би на тродневном семинару радионици у Сарајеву од 03.- 06. маја 2011. године за општине Сарајево, Приједор и
Бихаћ гдје би било присутно по 5 – 7 представника из сваког Форума безбједности, а
обавеза нашег Форума је да до 15. марта ове године кандидује безбједносни проблем
који се жели ријешити и одреди представнике за учешће на семинару.
Предсједавајући Форума је захвалио представнику СДЦ-а на изнесеним
приједлозима за сарадњу са нашим Форумом и рекао да ће се Форум, након што обави
неопходне консултације и договоре , у предвиђеном року опредјелити око понуђених
видова сарадње и о томе писмено обавјестити канцеларију СДЦ-а.
3. Усвајање записника са прошлог састанка
Предсједавајући је отворио расправу по записнику са састанка од 09.12.2010.
године који је достављен свим члановима Форума. За расправу по овој тачки дневног
реда није било пријављених. Након обављеног гласања констатовано је да је записник
усвојен једногласно.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума за 2010 . годину
Извјештај о раду за 2010. годину члановима Форума презентовао је Зоран
Инђић, члан Форума и Командир Полициске станица Приједор 2. Извјештајем су
прецизно специфициране све активности које је Форум реализовао и извјештајном
периоду.

Након подношења приједлога извјештаја за ријеч се јавио предсједавајући
Форума који је у својој дискусији додатно појаснио неке од активности дајући посебан
значај започињању конкретних активности на реализацији изградње азила за псе на
простору постојеће градске депоније Курево и то уз примјену најсавременијих
европских стандарда који је сада у фази пројектовања, затим активностима на
постављању видеонадзора у граду Приједору које се такође одвијају планираном
динамиком, те на завршетку веома значајног пројекта за грађане Омарске, Градине и
Нишевића који се односи на изградњу јавног система за узбуњивање у зони бране
Међеђа на вјештачкој муљној акумулацији рудника Митал Стил.
Милан Шицар , представник рудника Омарска у Форуму такође је кратко
појаснио техничке детаље у вези са изграђеним системом који се састоји од 4
електричне сирене са аутоматским управљањем са једног мјеста и најавио и скоро
постављање уређаја за сеизмичко осматрање овог простора.
Синиша Обрадовић, представник Дома здравља у Приједору похвалио је
чланове радне групе која је израдила Извјештај о раду.
Након изјашњавања чланова Форума Извјештај о раду за 2010. годину је
једногласно усвојен и договорено је да се као и сви други документи Форума објави на
сајту Општине и достави свим релевантним субјектима и партнерима Форума.
5. Разматрање и усвајање Безбједносног оперативног плана Форума за безбједност
грађана Општине Приједор за период 2011 - 2013. године
Безбједносни оперативни план Општине Приједор Форуму је представио
предсједавајући Ђенадија Драшко. Он се захвалио свим члановима Форума и
институцијама који су узели учешће у изради овог документа и рекао како је приликом
рада на овом документ израђана веома опширна документациона основа, али да сви
прилози нису могли ући у коначан План из разлога његове методолошке
ограничености. Исти је напоменуо да је овај докуменат урађен на вријеме, по
методологији стратешког планирања који се примјењује у Европској Унији и да је
прошао преглед и провјеру изабране консултантске куће коју је изабрао УНДП. Такође
је рекао да је приједорски Форум први у БиХ који је усвоио један овакав докуменат и
да ће исти бити добра основа за покретање различитих иницијатива Форума према
институцијама у локалној заједници , различитим министарствима Владе РС као и
страним Развојним и донаторским организацијама. У предложеном Плану
идентификована су 4 стратешка циља, 16 програма и 45 конкретних активности на
којима ће Форум радити у наредне 3 године.
Азра Пашалић , предсједница Скупштине Општине, рекла је да је овај План урађен
веома квалитетно и предложила је да Форум поред активности предвиђених овим
Планом покреће и иницијативе према Скупштини Општине када су на дневном реду
програми из области инфраструктуре, а који се дотичу и безбједносне проблематике.
Није било више пријављених дискутаната по безбједносном плану из разлога што су
сви чланови Форума на прошлој сједници заједнички учествовали у прецизирању
активности о којима се тада водила исцрпнија расправа.
Безбједносни оперативни план Форума за безбједност грађана општине Приједор за
период 2011 – 2013. је једногласно усвојен.
6. Разматрање и усвајање Плана рада за 2011. годину
План рада Форума за 2011. годину представио је Дамир Кајтез, представник
јединице за рад полиције у заједници, констатујући да овај План произилази из

претходно усвојеног трогодишњег безбједносног плана. Дискусија по предложеном
Плану рада за 2011. годину није било и након гласања и овај документ је усвојен
једногласно.

7. Новоидентификовани проблеми
Предсједавајући Форума је у уводу у ову тачку дневног реда саопштио да ће се
Форум до слиједећег засиједања обратити Институцијама и субјектима према којима су
до сада делегиране одређене групе безбједносних питања , а које због обимности
данашњег дневног реда нису разматране. Ова питања ће се разматрати на слиједећој
сједници Форума и потребно је да се исти припреме за расправу ( Одјељење за
стамбено комуналне послове, Служба за инспекциски надзор и Служба за мјесне
заједнице ).
Слободан Ђаковић, представник Комуналне полиције, делегирао је проблем учесталих
физичких и вербалних напада на припаднике Комуналне полиције истичући да је у
неколико наврата дошло до физичког напада и оштећења техничких помагала ( фото
апарата ) којима се служе службена лица.
Зоран Инђић, представник полиције у Форуму, рекао је да су службена лица по
природи посла изложена могућности напада и да у свим случајевима када процијене да
може доћи до нежељених последица позову на испомоћ припаднике редовне полиције.
Драгана Малић, представница средњег образовања, је констатовала да су за службена
лица веома важне обуке у комуникацији са странкама ,те да су овакви случајеви увијек
могући.
Форум је осудио ову појаву и упутио је на остваривање тјешње сарадње за полициском
станицом као и потребом додатне едукације службених лица у развијању вјештина
ненасилне комуникације у извршавању својих редовних задатака.
Милан Гламочанин је оцјењујући резултате рада Форума добрим сугерисао да се кроз
метод рада Форума још више афирмише Маркетиншки приступ у рјешавању проблема
као и провођење већег броја различитих едукативних кампања за превенцију насиља
нарочито у школском узрасту.
Састанак је завршен у 14 часова и 45 минута.
Записник саставили : Зоран Инђић и Синиша Обрадовић

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА
Драшко Ђенадија

