Записник са састанка Форума за безбједност заједнице општине Приједор,
одржаног у Великој сали Скупштине општине, дана 22.12.2011. године, са
почетком у 13,00 часова

Присутни :
Марко Павић – Начелник општине Приједор, Драшко Ђенадија – предсједавајући
Форума, Др Азра Пашалић – Предсједница СО, Драгица Вукмир Вујаковић – Општа
болница, Зоран Инђић – ПС Приједор II , Драган Хрваћанин – Црквена општина
Приједор, Сања Кљајић – ЕУПМ Бања Лука, Драгана Малић – Средњошколски центар,
Рајко Мршић - ВД Приједор, Раде Алексић – Служба за мјесне заједнице Општине,
Драшко Мармат – Служба за инспекцијски надзор Општине, Дамир Кајтез –
координатор РПЗ СЈБ Приједор, Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности
Општине, Сања Муњиза – Актив директора основних школа, Зоран Јеж – ПС за
безбједност саобраћаја, Снежана Тасић – Кабинет начелника, Синиша Обрадовић – Дом
здравља Приједор, Мидхета Делкић – ИЗ Приједор, Томислав Блаха – „Чешка бесједа“
Приједор, Раденка Карајица – Удружење жена „Нада“ Приједор, Јанко Стојнић –
ООТВЈ Приједор, Александар Јефтић – Одјељење за стамбено комуналне послове,
Слободан Ђаковић – Комунална полиција, Славиша Балабан – Темпо Приједор,
Драгица Јанковић – Служба за мјесне заједнице Општине.

Оправдано одсутни:
Вања Дејановић – ЦМЗ Дом здравља Приједор.

Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег Форума;
2. Обраћање Начелника општине Форуму за безбједност заједнице;
3. Усвајање записника са прошлог састанка;
4. Информација о завршетку пројекта видеонадзора у граду Приједору;
5. Информација о активностима Форума између двије сједнице;
6. Припреме за израду Извјештаја о раду Форума за 2011. и Програма рада за 2012.
годину;

7. Новоидентификовани проблеми;
8. Текућа питања.
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег Форума
Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне, зажелио им
добродошлицу, те прочитао приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и није
било приједлога и сугестија за његову измјену.
2. Обраћање Начелника општине Форуму за безбједност заједнице
Након што је Начелник општине Марко Павић дошао у салу на којој се одржавала
сједница Форума за безбједност, предсједавајући Форума је послије поздрава и израза
добродошлице у кратким цртама представио рад Форума и том приликом рекао:
Форум за безбједност у заједници формиран је 2003. године у склопу пројекта
„Безбједност заједнице и рад полиције у заједници„ као неформално, нестраначко
мултидисциплинарно тијело састављено од равноправних чланова представника
општине, полиције, образовања, здравства, вјерских заједница, организација
националних мањина, Центра за социјални рад, ватрогаства, мјесних заједница,
привредних субјеката, невладиних организација, инспекција и медија, а отворен је за
сарадњу и са другим субјектима и организацијама које су заинтересоване за његов рад
и могу дати допринос у унапређењу безбједности у нашој локалној заједници. Тренутно
броји 28 чланова. Предсједник Форума је потврдио да је основна визија форума да
гради Приједор као отворен град задовољних грађана опредјељених да властитим
знањем и залагањем у међусобној хармонији и толеранцији плански и дугорочно граде
безбједну и одрживу будућност достојну човјека. Истовремено безбједност је једна од
основних људских потреба, одмах послије потребе за храном и водом јер човјек чији
живот је у опасности није у стању да квалитетно промишља и доноси свакодневне
одлуке битне за његово функционисање, рекао је Ђенадија. Проблеми на чијој је
идентификацији и превазилажењу до сада радио Форум су малољетничка деликвенција,
вршњачко насиље, насиље у породици, криминалитет, саобраћајна проблематика,
посттрауматски стресни поремећај, наркоманија, алкохолизам, проблем паса луталица,
безбједност ученика у саобраћају, ограђивање дворишта школских објеката, изградња
недостајуће расвјете на безбједносно занимљивим мјестима, недостатак тротоара,
уређење аутобуских стајалишта у близини школа и др.
Истакао је да постоје добри резултати у рјешавању наведених безбједносних проблема
захваљујући доброј подршци локалне администрације, као и многих међународних
развојних и донаторских организација које се препознале рад приједорског Форума и да
се са овим активностима мора наставити и у будућем раду Форума с посебним
акцентом на превентивним акцијама које дугорочно дају најбоље резултате.
Послије обраћања предсједавајућег ријеч је узео Начелник Општине који је поздравио
све присутне и изражавајући своје задовољство оним што је изнесено рекао слиједеће.
Форум за безбједност у заједници једна је од организација која је допринијела стварању
повољне безбједносне, па и политичке ситуације у Приједору и зато ужива пину
подшрку локлане власти. Ми у Приједору имамо врло повољну и политичку и

економску ситуацију и овај Форум је један од фактора који је томе допринио и који
такву позитивну слику шаље у наше окружење и у цијели свијет. Без једног позитивно
амбијента нема развоја локалне заједнице, нема инвестиција, запошљавања, а управо је
Форум допринио у стварању тог повољног амбијента у Приједору,. Он је рекао да и
конкретне акције које је форум предузимао имају пуну подршку локалне власти јер
препознају и настоје да ријеше најживотније проблеме једне локалне заједнице.
Начелник је на крају свог обраћања Форуму, свим присутним честитао и предстојеће
празнике.
3. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен. Дискусија по записнику
није било.
4. Информација о завршетку пројекта видеонадзора у граду Приједору
Предсједавајући Форума информисао је присутне да је завршен пројекат видео надзора
града финансиран од стране УНДП и Општине. Наиме, Општина је финансирала
довођење електричне енергије на 12 локација на којима се налазе камере видео надзора,
а УНДП сву техничку опрему и рад извођача радова који је извршио монтажу. Видео
надзором је обухваћен ужи центар града, кружни токови, као и сви излази из града.
Предсједавајући је истакао да су у току активности око проблема збрињавања паса
луталица који би такође укључивао финансијску помоћ УНДП. Да би ове активности
започеле, потребно је да локална заједница осмисли и донесе вишегодишњу стратегију
у рјешавању ових питања.
5. Информација о активностима Форума између двије сједнице
По питању малољетничке деликвенције, вршњачког насиља и насиља у породици
одржано је неколико састанака у Центру за социјелни рад по раније усвојеном
протоколу о сарадњи надлежних институција о којма је извјестио Зоран Инђић,
командир Полициске станице ПД 2.
Општина је урадила хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију код ОШ
„Петар Кочић“ и извршила измјену режима саобраћаја у улици V Корпуса, по ранијем
заједничком приједлогу Форума за безбједност, полиције и ОШ Петар Кочић, што
треба да допринесе већој безбједности ученика на овом подручју, о чему је извјестио
Александар Јефтић испред надлежног Одјељења за стамбено комуналне послове.
МУП је провео јавну кампању против злоупотребе пиротехничких средстава гдје је
апеловано на грађане да не уоптребљавају пиротехничка средства у вријеме
новогодишњих и вјерских празника.
6. Припреме за израду Извјештаја о раду Форума за 2011. и Програма рада за 2012.
годину
Предсједавајући Форума је позвао чланове Форума да у писаној Форми доставе
предсједавајућем све резултате из 2011. године, као и препоруке за израду Приједлога

извјештаја о раду за 2011. и Програма рада за 2012. годину, након чега би ужа радна
група сачинила радну верзију ових докумената..
7. Новоидентификовани проблеми
За ријеч се јавила Мидхета Делкић, члан Форума испред Исламске вјерске заједнице и
упознала Форум са садржајем писма којим је ова заједница реаговала према јавности
поводом изјаве Министра МУП-а у Влади Ребублике Српске око постојања вехабија на
подручју неких приједорских МЗ.
Предсједавајући је након што је прочитан садржај писма позвао чланове Форума да
заузму генерални став да Форум осуђује све облике екстремистичког понашања без
обзира са које стране они долазе и да се неће и несмије дозволити било каква активност
која ће бити на линији угрожавања до сада веома добре безбједносне ситуације на
подручју општине Приједор, са чиме су се сложили сви присутни. Истовремено је
речено да Форум није сметња било којој организацији да јавно износи своје ставове у
јавности.
Александар Јефтић је истакао проблем са којим се сусреће Служба за паркинге. Наиме,
на паркинзима, најчешће на Јерези, проблем представљају поједини припадници
Ромске популације који просијаче, препродају паркинг карте и насрћу на возила и
власнике возила. Јефтић је позвао полицију, као и остале надлежне службе, да чешће
обилазе паркинге како би спријечили овакве радње, односно удаљили та лица са
паркинга.
Командир саобраћајне полиције Зоран Јеж позвао је све надлежне службе и
институције да предузму све активности како би се безбједност саобраћаја подигла на
виши ниво, обзиром да предстоје новогодишњи и вјерски празници и очекује се већи
прилив возила из иностранства.
Слободан Ђаковић је испред Комуналне полиције истакао проблем око непостојања
возила „Паук“. У свим градовима у РС Паук су преузеле надлежне службе у општини, с
тим да један полицајац ради са њима у смислу санкционисања преступника. У
Приједору није нађен договор између МУП и локалне заједнице око одржавања тог
возила и начина расподјеле средстава, о чему би било потребно радити у наредном
периоду.

8. Текућа питања
Текућих питања није било.

Састанак је завршен у 14, 30 часова.
Записник сачинила Драгица Јанковић
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ФОРУМА
Драшко Ђенадија

