Број: 02/18
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 26.04.2018. године, са почетком у 12:00 часова.
Присутни:
Данко Рауш – представник Центра за социјални рад и предсједавајући Форума, Драгана
Малић – представница средњошколског образовања, Драшко Ђенадија – представник
цивилне заштите и замјеник предсједавајућег Форума, Драгица Вукмир Вујаковић –
представница ЈЗУ болница Приједор, Инђић Зоран – представник Полицијске управе
Приједор, Јанко Стојнић – представник ТВЈ Приједор, Милан Гламочанин – Одсјек за
мјесне заједнице, Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор, Сандра Кусоњић – Дом
здравља Приједор, Миле Дошеновић – представник Полицијске управе Приједор ПС
Приједор I, Милош Ковачевић – представник Полицијске управе Приједор ПС за БС,
Младен Босанчић – Комунална полиција, Младен Мајкић – Српска православна црква,
Огњен Вукић – представник Радио клуба „Козара“ Приједор, Здравко Остојић –
представник Одјељења за друштвене дјелатности, Сања Муњиза – представник актива
директора основних школа, Јелена Адамовић – средњошколски центар, Марко Топић –
Одсјек за инспекцијске послове, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице и
секретар Форума и припадници мисије ЕУФОР-а из Чилеа - лот тим Бањалука.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод и поздравна ријеч;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Информација о спровођењу Акционог плана превенције инцидената
и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда;
Спровођење активности субјеката у локалној заједници у вези са израдом,
доношењем и поступању по сопственим плановима интегритета;
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч
Предсједавајући Форума Данко Рауш прочитао је приједлог дневног реда који је
једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 01/18 од 15.02.2018. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Информација о спровођењу Акционог плана превенције инцидената
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда

и

Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Драшко Ђенадија, замјеник
предсједавајућег Форума. Ђенадија је упознао присутне са садржајем информације која
је припремљена и представљена одборницима Градске скупштине од стране Одјељења
за друштвене дјелатности. У Информацији су, како је рекао, представљене реализоване
активности субјеката са подручја града Приједора чије су обавезе у вези са предметном
проблематиком прописане у Акционом плану превенције инцидената и кривичних
дјела почињених из мржње и предрасуда за период 2017 - 2021. Констатовао је да је
Приједор јединствен примјер гдје се овим питањима поред Форума за безбједност бави
и локални парламент. Такође је рекао да се на кварталном нивоу у организацији
Одјељења за друштвене дјелатности и уз подршку мисије ОСЦ-а, одржавају састанци
представника институција задужених за спровођење предметног Акционог плана на
којима се разговара о актуелном стању, реализованим програмским обавезама из плана,
као и о наредним корацима које је потребно предузимати. Захваљујући толикој
посвећености свих учесника у овом процесу, који се константно одвија већ дуже
вријеме, данас се може констатовати да је стање на подручју нашег града врло добро и
да и у наредном периоду треба наставити са реализацијом програмских активности из
Плана превенције ширећи активности и према још неким институцијама које би могле
дати свој конкретан допринос, а које до сада нису обухваћене. Такође извјестилац је
предложио иницијативу према надлежном одјељењу да се и ове године припреми
„Писмо добродошлице„ за грађане који ће из дијаспоре доћи на годишњи одмор у наш
град и да се исто подијели на инфо пулту Градске и Полицијске управе, што је
једногласно прихваћено од чланова Форума.
4. Спровођење активности субјеката у локалној заједници у вези са израдом,
доношењем и поступању по сопственим плановима интегритета
Зоран Инђић представник ПУ Приједор, подсјетио је присутне да је на састанцима
Форума у 2017. години договорено да субјекти на основу својих планова интегритета
размјењују у континуитету информације и искуства других институција, јавних
установа и предузећа на нивоу локалне заједнице. Инђић је упознао чланове Форума са
Планом интегритета МУП-а РС 2018 – 2021. године, те са извјештајем о предузетим
активностима по плану интегритета на нивоу Полицијске управе Приједор за јануар –
март 2018. године. У циљу спречавања и умањења ризика, те повећања ефективности и
етичности у раду министарства планом је предвиђено укупно 108 мјера за управљање
ризицима у областима ризика, и то: руковођење и управљање институцијом – мјеру
проводи Тим за интегритет и етику као специјализовано тијело задужено за превенцију
корупције; кадровска политика, планирање и управљање финансијама – могућност
нерационалне употребе ресурса; неадекватно планирање буџета; чување и безбједност

података и докумената; неадекватно уништење погрешно написаних докумената;
заинтересованост и сарадња поводом истрага кривичних дјела корупције; могућа
злоупотреба система за контролу брзине кретања возила; именовање нестручних особа
у радне групе и комисије; пропуштање прописаних рокова из извршења предмета. У
извјештајном периоду по плану је вршена размјена информација, извршене
консултације, мишљења међу организационим јединицама о начину поступања у
реализацији плана интегритета.
Договорено је да на слиједећој сједници Форума, која се очекује у мјесецу јуну, своје
планове интегритета представе субјекти из области образовања и здравства

5. Новоидентификовани проблеми
Вукић Огњен , члан Форума испред радио клуба „Козара“ је упознао присутне о стању
система видеонадзора града Приједора и констатовао да су све инсталиране камере, као
и преносне тачке система исправне и у функцији. Напоменуо је такође да је сачињено
техничко рјешење да се по захтјеву Градске управе омогући непрекидно праћење слике
са три камере на новом сајту града Приједора који је у изради. Такође је саопштио да је
у наредном периоду у сарадњи са Елта кабелом потребно радити на повећању брзине
протока кроз оптичку мрежу како би се повећао квалитет снимљеног материјала и
створиле могућности да се систем по потреби прошири са додатним бројем камера.
Драшко Ђенадија је упознао присутне да је Форуму упућен допис од стране
Полицијске станице Љубија о старим и напуштеним објектима који се налазе у
рушевном стању, за које је надлежна инспекција наложила рушење, а који нису
срушени и самим тим угрожавају безбједност грађана, посебно два објекта која се
налазе у близини школе. Договорено је да се са овим обраћањем упозна надлежна
инспекција и да се припреми информација до слиједеће сједнице Форума.

6. Остала питања
Драгана Малић информисала је присутне да се и ове године организује прослава за
мaтуранте средњих школа у Љетној башти, последњи дан школе. Овакав начин
прославе матураната показао се као добра пракса. Форум је мишљања да би се ученици
требали укључити у осмишљавање програмских активности како би на тај начин
изразили своје жеље и потребе и на крају били у потпуности задовољни са садржајем
прославе.
Форум апелује према грађанима да воде рачуна приликом паљења ватре на отвореном
простору, да не би дошло до пожара и упућује их на сарадњу са Територијалном
ватрогасном јединицом која је спремна да им пружи помоћ.
Сања Муњиза исказала је потребу обезбјеђења већег присуства полиције приликом
организовања школских излета у мају мјесецу, гдје полиција мора исконтролисати

возаче и техничку исправност аутобуса, а дешава се да су полицајци заузети и касне у
заказано вријеме поласка. Такође, Муњиза је истакла и проблем реконструкције улице
Рудничка, испред ОШ „Бранко Ћопић“, чија реконструкција угрожава безбједност
ученика. Муњиза предлаже да се у вријеме реконструкције забрани одвијање саобраћаја
и обезбједи присуство једног полицајца.
Закључено је да је обавеза извођача радова да води рачуна о безбједности у зони
извођења радова, а да када је то неопходно исти може затражити од надлежних
привремено обустављање саобраћаја и асистенцију полиције.
Предсједник Форума Данко Рауш упознао је присутне да је у оквиру обиљежавања
Међународног дана социјалног рада, у просторијама ЈУ Центар за социјални рад
Приједор дана 21.03.2018. године одржан округли сто на тему „Збрињавања лица са
проблемима у менталном здрављу“. Присуствовали су представници Полицијске
управе, Опште болнице, Одјељења за друштвене дјелатности, Одсјека за мјесне
заједнице, Дома за стара лица и Центра за социјални рад. Рад са лицима са проблемима
у менталном здрављу односи се на идентификовање лица са проблемима у менталном
зрављу, сарадњу са релевантним институцијама у циљу размјене информација о овим
лицима, праћење њиховог психофизичког здравља, вршење надзора над њиховим
психофизичким стањем кроз теренске посјете и разговор са овим лицима, процјену
њихових потреба и пружање одговарајуће врсте помоћи и подршке. У посљедњих
неколико година ЈУ Центар за социјални рад је запримио већи број дописа од стране
различитих институција као и пријава грађана која се односе на душевно обољела лица
и њихове потребе. По наведеним дописима и пријавама вршиле су се теренске посјете,
утврђивало тренутно стање корисника и пружала адекватна помоћ (путем покретања
поступака за остваривање права из социјалне заштите) и подршка, али је и даље
потребан системски приступ рјешавању овог проблема. Један од закључака са овог
округлог стола био је да се на подручју Града Приједора формира Хронична
психијатрија, како онда не би зависили од ЈЗУ Болнице за хроничну психијатрију у
Модричи. Самим тим би се подигао ниво здравствене заштите за таква лица. Осим тога,
било би корисно да се на нивоу Града донесе Протокол о поступању са таквим лицима,
како би се знале надлежности и послови свих субјеката који су укључени у ову
проблематику. Испред ЈУ Центар за социјални рад Приједор је послана тема/приједлог
за Градску скупштину, а која се тиче проблематике лица са проблемима у менталном
здрављу.
Форум је закључио да ова тема заслужује већу пажњу свих институција у граду и
подржава иницијативу да се о њој разговара на градској скупштини како би се од
стране овог тијела и стручних институција трасирао пут за квалитетније рјешавање ове
проблематике.

Сједница је завршена у 13,30 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић

Предсједавајући Форума
Данко Рауш

Broj: 02/18
Zapisnik sa sastanka Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedor, održanog u
velikoj sali Gradske uprave, 26.04.2018. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Prisutni:
Danko Rauš – predstavnik Centra za socijalni rad i predsjedavajući Foruma, Dragana Malić –
predstavnica srednjoškolskog obrazovanja, Draško Đenadija – predstavnik civilne zaštite i
zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Dragica Vukmir Vujaković – predstavnica JZU bolnica
Prijedor, Inđić Zoran – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Janko Stojnić – predstavnik
TVJ Prijedor, Milan Glamočanin – Odsjek za mjesne zajednice, Siniša Obradović – Dom
zdravlja Prijedor, Sandra Kusonjić – Dom zdravlja Prijedor, Mile Došenović – predstavnik
Policijske uprave Prijedor PS Prijedor I, Miloš Kovačević – predstavnik Policijske uprave
Prijedor PS za BS, Mladen Bosančić – Komunalna policija, Mladen Majkić – Srpska
pravoslavna crkva, Ognjen Vukić – predstavnik Radio kluba „Kozara“ Prijedor, Zdravko
Ostojić – predstavnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, Sanja Munjiza – predstavnik aktiva
direktora osnovnih škola, Jelena Adamović – srednjoškolski centar, Marko Topić – Odsjek za
inspekcijske poslove, Dragica Janković – Odsjek za mjesne zajednice i sekretar Foruma i
pripadnici misije EUFOR-a iz Čilea - lot tim Banjaluka.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvod i pozdravna riječ;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Informacija o sprovođenju Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela
počinjenih iz mržnje i predrasuda;
Sprovođenje aktivnosti subjekata u lokalnoj zajednici u vezi sa izradom, donošenjem i
postupanju po sopstvenim planovima integriteta;
Novoidentifikovani problemi;
Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ
Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pročitao je prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno
usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka

Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 01/18 od 15.02.2018. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.

3. Informacija o sprovođenju Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela
počinjenih iz mržnje i predrasuda
Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajućeg
Foruma. Đenadija je upoznao prisutne sa sadržajem informacije koja je pripremljena i
predstavljena odbornicima Gradske skupštine od strane Odjeljenja za društvene djelatnosti. U
Informaciji su, kako je rekao, predstavljene realizovane aktivnosti subjekata sa područja grada
Prijedora čije su obaveze u vezi sa predmetnom problematikom propisane u Akcionom planu
prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda za period 2017 2021. Konstatovao je da je Prijedor jedinstven primjer gdje se ovim pitanjima pored Foruma
za bezbjednost bavi i lokalni parlament. Takođe je rekao da se na kvartalnom nivou u
organizaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti i uz podršku misije OSC-a, održavaju sastanci
predstavnika institucija zaduženih za sprovođenje predmetnog Akcionog plana na kojima se
razgovara o aktuelnom stanju, realizovanim programskim obavezama iz plana, kao i o
narednim koracima koje je potrebno preduzimati. Zahvaljujući tolikoj posvećenosti svih
učesnika u ovom procesu, koji se konstantno odvija već duže vrijeme, danas se može
konstatovati da je stanje na području našeg grada vrlo dobro i da i u narednom periodu treba
nastaviti sa realizacijom programskih aktivnosti iz Plana prevencije šireći aktivnosti i prema
još nekim institucijama koje bi mogle dati svoj konkretan doprinos, a koje do sada nisu
obuhvaćene. Takođe izvjestilac je predložio inicijativu prema nadležnom odjeljenju da se i
ove godine pripremi „Pismo dobrodošlice„ za građane koji će iz dijaspore doći na godišnji
odmor u naš grad i da se isto podijeli na info pultu Gradske i Policijske uprave, što je
jednoglasno prihvaćeno od članova Foruma.

4. Sprovođenje aktivnosti subjekata u lokalnoj zajednici u vezi sa izradom, donošenjem i
postupanju po sopstvenim planovima integriteta
Zoran Inđić predstavnik PU Prijedor, podsjetio je prisutne da je na sastancima Foruma u
2017. godini dogovoreno da subjekti na osnovu svojih planova integriteta razmjenjuju u
kontinuitetu informacije i iskustva drugih institucija, javnih ustanova i preduzeća na nivou
lokalne zajednice. Inđić je upoznao članove Foruma sa Planom integriteta MUP-a RS 2018 –
2021. godine, te sa izvještajem o preduzetim aktivnostima po planu integriteta na nivou
Policijske uprave Prijedor za januar – mart 2018. godine. U cilju sprečavanja i umanjenja
rizika, te povećanja efektivnosti i etičnosti u radu ministarstva planom je predviđeno ukupno
108 mjera za upravljanje rizicima u oblastima rizika, i to: rukovođenje i upravljanje
institucijom – mjeru provodi Tim za integritet i etiku kao specijalizovano tijelo zaduženo za
prevenciju korupcije; kadrovska politika, planiranje i upravljanje finansijama – mogućnost
neracionalne upotrebe resursa; neadekvatno planiranje budžeta; čuvanje i bezbjednost
podataka i dokumenata; neadekvatno uništenje pogrešno napisanih dokumenata;
zainteresovanost i saradnja povodom istraga krivičnih djela korupcije; moguća zloupotreba
sistema za kontrolu brzine kretanja vozila; imenovanje nestručnih osoba u radne grupe i
komisije; propuštanje propisanih rokova iz izvršenja predmeta. U izvještajnom periodu po

planu je vršena razmjena informacija, izvršene konsultacije, mišljenja među organizacionim
jedinicama o načinu postupanja u realizaciji plana integriteta.
Dogovoreno je da na slijedećoj sjednici Foruma, koja se očekuje u mjesecu junu, svoje
planove integriteta predstave subjekti iz oblasti obrazovanja i zdravstva

5. Novoidentifikovani problemi
Vukić Ognjen , član Foruma ispred radio kluba „Kozara“ je upoznao prisutne o stanju sistema
videonadzora grada Prijedora i konstatovao da su sve instalirane kamere, kao i prenosne tačke
sistema ispravne i u funkciji. Napomenuo je takođe da je sačinjeno tehničko rješenje da se po
zahtjevu Gradske uprave omogući neprekidno praćenje slike sa tri kamere na novom sajtu
grada Prijedora koji je u izradi. Takođe je saopštio da je u narednom periodu u saradnji sa Elta
kabelom potrebno raditi na povećanju brzine protoka kroz optičku mrežu kako bi se povećao
kvalitet snimljenog materijala i stvorile mogućnosti da se sistem po potrebi proširi sa
dodatnim brojem kamera.
Draško Đenadija je upoznao prisutne da je Forumu upućen dopis od strane Policijske stanice
Ljubija o starim i napuštenim objektima koji se nalaze u ruševnom stanju, za koje je nadležna
inspekcija naložila rušenje, a koji nisu srušeni i samim tim ugrožavaju bezbjednost građana,
posebno dva objekta koja se nalaze u blizini škole. Dogovoreno je da se sa ovim obraćanjem
upozna nadležna inspekcija i da se pripremi informacija do slijedeće sjednice Foruma.

6. Ostala pitanja
Dragana Malić informisala je prisutne da se i ove godine organizuje proslava za maturante
srednjih škola u Ljetnoj bašti, poslednji dan škole. Ovakav način proslave maturanata pokazao
se kao dobra praksa. Forum je mišljanja da bi se učenici trebali uključiti u osmišljavanje
programskih aktivnosti kako bi na taj način izrazili svoje želje i potrebe i na kraju bili u
potpunosti zadovoljni sa sadržajem proslave.
Forum apeluje prema građanima da vode računa prilikom paljenja vatre na otvorenom
prostoru, da ne bi došlo do požara i upućuje ih na saradnju sa Teritorijalnom vatrogasnom
jedinicom koja je spremna da im pruži pomoć.
Sanja Munjiza iskazala je potrebu obezbjeđenja većeg prisustva policije prilikom
organizovanja školskih izleta u maju mjesecu, gdje policija mora iskontrolisati vozače i
tehničku ispravnost autobusa, a dešava se da su policajci zauzeti i kasne u zakazano vrijeme
polaska. Takođe, Munjiza je istakla i problem rekonstrukcije ulice Rudnička, ispred OŠ
„Branko Ćopić“, čija rekonstrukcija ugrožava bezbjednost učenika. Munjiza predlaže da se u
vrijeme rekonstrukcije zabrani odvijanje saobraćaja i obezbjedi prisustvo jednog policajca.
Zaključeno je da je obaveza izvođača radova da vodi računa o bezbjednosti u zoni izvođenja
radova, a da kada je to neophodno isti može zatražiti od nadležnih privremeno obustavljanje
saobraćaja i asistenciju policije.

Predsjednik Foruma Danko Rauš upoznao je prisutne da je u okviru obilježavanja
Međunarodnog dana socijalnog rada, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Prijedor dana
21.03.2018. godine održan okrugli sto na temu „Zbrinjavanja lica sa problemima u
mentalnom zdravlju“. Prisustvovali su predstavnici Policijske uprave, Opšte bolnice,
Odjeljenja za društvene djelatnosti, Odsjeka za mjesne zajednice, Doma za stara lica i Centra
za socijalni rad. Rad sa licima sa problemima u mentalnom zdravlju odnosi se na
identifikovanje lica sa problemima u mentalnom zravlju, saradnju sa relevantnim
institucijama u cilju razmjene informacija o ovim licima, praćenje njihovog psihofizičkog
zdravlja, vršenje nadzora nad njihovim psihofizičkim stanjem kroz terenske posjete i razgovor
sa ovim licima, procjenu njihovih potreba i pružanje odgovarajuće vrste pomoći i podrške. U
posljednjih nekoliko godina JU Centar za socijalni rad je zaprimio veći broj dopisa od strane
različitih institucija kao i prijava građana koja se odnose na duševno oboljela lica i njihove
potrebe. Po navedenim dopisima i prijavama vršile su se terenske posjete, utvrđivalo trenutno
stanje korisnika i pružala adekvatna pomoć (putem pokretanja postupaka za ostvarivanje
prava iz socijalne zaštite) i podrška, ali je i dalje potreban sistemski pristup rješavanju ovog
problema. Jedan od zaključaka sa ovog okruglog stola bio je da se na području Grada
Prijedora formira Hronična psihijatrija, kako onda ne bi zavisili od JZU Bolnice za hroničnu
psihijatriju u Modriči. Samim tim bi se podigao nivo zdravstvene zaštite za takva lica. Osim
toga, bilo bi korisno da se na nivou Grada donese Protokol o postupanju sa takvim licima,
kako bi se znale nadležnosti i poslovi svih subjekata koji su uključeni u ovu problematiku.
Ispred JU Centar za socijalni rad Prijedor je poslana tema/prijedlog za Gradsku skupštinu, a
koja se tiče problematike lica sa problemima u mentalnom zdravlju.
Forum je zaključio da ova tema zaslužuje veću pažnju svih institucija u gradu i podržava
inicijativu da se o njoj razgovara na gradskoj skupštini kako bi se od strane ovog tijela i
stručnih institucija trasirao put za kvalitetnije rješavanje ove problematike.

Sjednica je završena u 13,30 časova
Zapisnik sačinila Dragica Janković
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