Број: 04/19
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 27.09.2019. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Драшко Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег
Форума, Горан Драгојевић – Скупштина града Приједора, Зоран Инђић – представник
Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ Приједор, Миле
Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор I, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне
заједнице ГУ, Томислав Блаха – Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Младен Мајкић –
Српска православна црква, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено
комуналне послове ГУ, Огњен Вукић – представник Радиоаматерског клуба „Козара“
Приједор, Бојан Пепић – Окружно јавно тужилаштво Приједор, Дарко Драгић –
представник Одсјека за инспекцијске послове ГУ, Горан Гаврановић – ПУ Приједор
ПСБС, Миленко Радановић – представник Арцелор Митал Приједор, Цвијић Немања –
Шумско газдинство Приједор, Синиша Обрадовић – представник ЈЗУ Дом здравља
Приједор, Стевица Дроњак – Одјељење за друштвене дјелатности ГУ, Вања Дејановић
– ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ, Срђан Шобот – Омладински савјет Приједор,
Катарина Панић – представник медија, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице
ГУ и секретар Форума.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. Почетак школске године – Активност субјеката;
4. Новоидентификовани проблеми;
5. Остала питања.
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Због оправданог одсуства предсједавајућег Форума, потпредсједник Форума Драшко
Ђендија поздравио је присутне чланове Форума и госте, те прочитао приједлог дневног
реда који је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 03/19 од 20.06.2019. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Почетак школске године – Активност субјеката
Замјеник командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја упознао је присутне
да је у склопу акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“ ПС за безбједност саобраћаја у
току мјесеца септембра одржала предавање у 10 основних школа, гдје је било присутно
414 ученика млађих узраста од првог до трећег разреда. У склопу предавања дјеци је
приказан филм прилагођен њиховом узрасту, гдје је приказано како да се дјеца
понашају у саобраћају, односно како коловоз прећи правилно, како се кретати по
коловозу, гдје се играти, гдје се смије возити бицикл, гдје сједити у возилу и обавезно
кориштење сигурносног појаса.
Такође, у септембру мјесецу ова ПС извела је четири акције појачане контроле
учесника у саобраћају, 2 са акцентом на брзину кретања моторних возила, једна са
акцентом на однос возач – пјешак и једна са акцентом на техничку исправност
моторних возила са посебним акцентом на аутобусе. Планом акције патроле су
усмјераване у непосредну близину школа које се налазе уз магистралне, регионалне и
локалне путеве. У акцијама са акцентом на брзину укупно је санкционисано 254 возача,
од чега 43 у непосредној близини школских објеката. У акцији са акцентом на однос
возач – пјешак, укупно је санкционисано 77 возача због непропуштања пјешака на
обиљеженом пјешачком прелазу, од чега 28 у близини школа. Укупно је санкционисано
22 пјешака која су се кретала по коловозу или прелазили коловоз мимо обиљеженог
пјешачког прелаза, од чега 7 пјешака у непосредној близини школа. У акцији са
акцентом на техничку неисправност моторних возила, укупно је контролисано 27
аутобуса, од којих је 7 аутобуса упућено на ванредни технички преглед, гдје је код 3
аутобуса утврђена техничка неисправност због које су искључени из саобраћаја, а 4
аутобуса су искључена из саобраћаја због одбијања ванредног техничког прегледа.
Дана 13.09.2019. године у склопу акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“ и акције
„Однос возач – пјешак“ ангажована је школска саобраћајна патрола из ОШ „Десанка
Максимовић“ Приједор, која је уз присуство полицијских службеника ове ПС извршила
регулисање саобраћаја у непосредној близини ОШ „Десанка Максимовић“, гдје је
највећа фреквенција ученика.
У првој фази ове акције извршен је обилазак и сагледавање стања путних комуникација
(инфраструктуре и саобраћајне сигнализације) на прилазним правцима до основних
школа. О утврђеном стању, недостацима и приједлозима који треба да допринесу већој
безбједности ђака приликом њиховог кретања на појединим саобраћајницама,
достављена је информација ПУ Приједор – Сектор полиције. У реализацији активности
током акције остварена је координација са полицијским станицама опште надлежности
са подручја града Приједора, а у циљу што оптималније покривености прилазних
комуникација до објеката школа. Припадници ПС за БС су током акције свакодневно,
кроз позорну службу, покрили првенствено прилазне комуникације до ОШ „Бранко
Ћопић“, улице које се налаза око Аутобуске станице гдје стижу аутобуси са ђацима
путницима, а повремено и ул. Николе Пашића, Светосавске и Вука Караџића, које се

налазе око комплекса средњих школа у Приједору. Такође, свакодневно је једна ауто –
патрола вршила повремено задржавање на дијеловима магистралних путева М4 и М15,
који пролазе у близини школских објеката, односно гдје ђаци прелазе коловоз или се
крећу коловозом до школа (у Брезичанима, Туковима, Орловцима и у ул. Славка
Родића).
Дана 02.09.2019. године на подручју града Приједора постављена су два транспарента
изнад најфреквентније улице Козарска (надвожњак, улаз и излаз из града) са натписом
„Возачи опрез – почела је школска година“, а у циљу упозоравања возача на присуство
дјеце ђачког узраста у саобраћају, истакао је Гаврановић.
Стевица Дроњак, представних Одјељења за друштвене дјелатности, упознао је
присутне да је школска година редовно почела у свих 12 основних и 8 средњих школа.
Дроњак је истакао да постоји тренд смањења ученика, као и у свим локалним
заједницама у Републици Српској. Број уписаних првачића је за 20 мање у односу на
прошлу годину. Одјељење је заједно са директорима основних и средњих школа
присуствовало састанцима са полицијом у циљу заштите дјеце у саобраћају. Било је
одређених иницијатива према Одјељењу за друштвене дјелатности за обиљежавање
саобраћајне сигнализације у близини школа, што је прослијеђено надлежном Одјељењу
за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене
послове.
Дарко Драгић, испред Одсјека за инспекцијске послове, упознао је присутне да је
планом рада Одсјека предвиђена контрола образовних установа, односно основних и
средњих школа, са аспекта контроле хигијенских услова, исправности воде за пиће и
хране. У току су инспекцијске контроле на подручју града Приједора, након чега ће
бити достављена детаљнија информација.
Форум за безбједност заједнице похвалио је рад свих институција у припреми нове
школске године.
4. Новоидентификовани проблеми
Немања Цвијић, испред Шумског газдинства Приједор, упознао је присутне са
проблемом којим се ово газдинство у последње вријеме суочава. Ради се о инсекту
званом Храстова мрежаста стјеница (Corythucha arcuata) који напада храстову шуму.
Наиме, Храстова мрежаста стјеница потиче из Сјеверноaмеричког континента. У
Европи се први пут појавила 2000. године у Италији, на листовима храста у једном од
миланских паркова. Хрватска се са овим инсектом суочава од 2013. године, а у Босни и
Херцеговини је први пут регистрован 2017. године. Тренутно стање је такво да се
инсект проширио на скоро све храстове шуме Босне и Херцеговине, Хрватске и шире у
региону (Словенија, Мађарска...). С обзиром на претходно наведено, исти је случај са
„Козарачким“ шумско привредним подручјем. Овај инсект не изазива директно сушење
стабла, већ проузрокује промјену боје листа у јулу и августу мјесецу, што скраћује
процес фотосинтезе, односно исхрану у току вегетационог периода, чиме су стабла
физиолошки ослабљена. Таква стабла су погодна за напад у овом случају секундарних
штеточина храстове пепелнице, храстове имеле итд. Штетно дјеловање може
узроковати смањење прираста, пријевремени урод, а самим тим и угрозити природну
обнову. Циклус развића од јајета до одраслог имага се одвија на наличју листа што

отежава евентуално третирање хемијским средствима. С обзиром да се ради о
релативно скоро детерминисаној алохтоној врсти, још нису познати природни
„непријатељи“ који би имали утицај на
бројност ових популација у сврху
успостављања биолошке равнотеже. ЈПШ „Шуме Републике Српске“ организовало је
радну групу која прати стање везано за ову појаву и сакупља информације са терена.
Последњим обиласком прегледани су поједини воћњаци који гравитирају овим
подручјем и није евидентирано ширење храстове сјенице, навео је Цвијић.
Драшко Ђенадија, представник Цивилне заштите, указао је на проблем непрописног
одлагања и злоупотребе минско-експлозивних средстава који је поново актуализован
након погибије мушкарца у Јелићкој, који је прошлог мјесеца страдао од направа које је
сам поставио штитећи усјеве од дивљих свиња. Ђенадија је рекао да је код страдалог у
џепу пронађена још једна ручна бомба, док су три откривене на истој њиви, а двије у
помоћном објекту у домаћинству страдалог. Ђенадија је навео да је градски Одсјек за
цивилну заштиту у овој години интервенисао на 52 локације и том приликом уништено
је, између осталог, 47 ручних бомби, осам тромблона, двије противпјешадијске мине,
12 зоља, 1.800 комада муниције, око 10 кг експлозива и 40 предмета попут упаљача, те
спорогорећих штапина. Ђенадија је истакао да ситуација није ни мало захвална, да би
се требало додатно активирати, можда неком новом полицијском акцијом „Жетва“ како
би смањили потенцијалне ризике по становништво.
Милорад Вујмиловић, испред Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско стамбене послове, идентификовао је проблеме који се
односе на уништавање и девастирање објеката и опреме на јавним површинама, и то:
уништавање саобраћајне сигнализације, дрвореда, клупа, дјечијих игралишта, јавних
чесми, расвјетних тијела, фасада зграда, и свега што се може под окриљем ноћи
уништити, девастирати и отуђити. Након тога Вујмиловић је навео примјере: чесма у
парку Пећани у четири наврата (два пута отуђена, два пута уништена), дрворед у парку
Пећани (безуспјешно се годинама врши садња садница липе на централној стази),
дјечије игралиште у парку Пећани (ломљење тобогана), дјечије игралише у „М-овима“
(покидане сједалице, отуђена канта за смеће), мост на ријеци Гомјеници (полупана
расвијетна тијела након поправке), чесме у улици Вука Караџића (два комада
поломљена), расвјета спомен обиљежја у улици А. Ј. Рашковића (у два наврата
покидана и уништена), дјечије игралиште у улици Вука Караџића (у потпуности
девастирано), заштитни стубови у улици Вука Караџића и пјешачкој зони у улици К. П.
I Ослободиоца (поломљени и отуђени), сабраћајна сигнализација (срушена, ишарана,
отуђена на више локација), клупе у насељу Пећани (поскидане летве за сједење). Након
изношења конкретних примјера уништавања и девастирања објеката и опреме на
јавним површинама, Вујмиловић је упутио питање свим институцијама како ријешити
наведени проблем, који је одговор заједнице, контролних органа, образовних и других
институција.
Чланови Форума осудили су оваква дешавања и позвали све институције и грађане да
се укључе у рјешавање овог проблема, да се овакви случајеви пријаве полицији како би
се починиоци идентификовали и санкционисали.
Раденко Петрић, испред ТВЈ Приједор, упознао је присутне да је, према подацима
ловачких удружења, у ловиштима повећан број дивљих свиња. Послиједица тога је
наношење штете домаћинствима у подручју планина гдје гравитирају. Ловачко
удружење „Мраковица“ засијало је 10 хектара усијева разних врста за исхрану дивљих

свиња, које су све појеле, због чега одлазе у села и угрожавају усјеве. Надокнада штете
домаћинствима је могућа само ако су усјеви били прописно ограђени, што данас мало
ко има. Петрић је додао да нема врста које нападају људе.
Дарко Драгић, испред Одсјека за инспекцијске послове, по питању појаве болести
афричке куге свиња у Србији, упознао је присутне да је по налогу Инспектората
Републике Српске рад ветеринарског инспектора појачан у протеклом мјесецу на
контроли регистрованих фарми, едукацији и спровођењу мјера превенције. У Босни и
Херцеговини није забиљежен ни један случај, док су у Србији забиљежена три. Зараза
није преносива на људе.
Раденко Петрић, испред ТВЈ, обавијестио је присутне да је у мјесецу октобру појачана
контрола и активности ТВЈ на заштити од пожара људских живота и материјалних
добара. Ове године акценат је стављен на школску дјецу и заједнице етажних власника.
Немања Савић, из Шумског газдинства Приједор, рекао је да су на подручју града
примјећене лисице, и то у Рашковцу и Пећанима, највише у потоку Пухарска, што
упућује на потребу ангажовања надлежних институција из ове облести.
5. Остала питања
У овој тачки дневног реда предсједавајући је представио активности и добре резултате
Нансен дијалог канцеларије у Приједору на обиљежавању „Међународног дана мира –
Гласно за мир„ а посебно завршну манифестацију која је одржана 21.09.2019. године на
великом градском тргу, као и активности Удружења жена „Нада“, реализоване такође
са дјецом.
Такође, изражена је захвалност субјектима који су проводили Акциони план превенције
инцидената и кривичних дјела из мржње и предрасуда, јер је општа констатација да је
сезона годишњих одмора протекла у најбољем реду. Истакнута је добра активност
представника приједорског Форума на регионалном састанку у Добоју на ову тему.
Предсједавајући је такође обавјестио чланове Форума да ће се мисија Осц-е укључити у
финансијску подршку Форуму у дијелу програма који се односи на опремање
Оперативно комуникационог центра у Приједору.
Представник Српске православне цркве протојереј Младен Мајкић замолио је да се у
наредном периоду активније поради на обезбјеђењу присуства представника друге
двије вјерске заједнице на састанцима Форума који су из непознатих разлога изостали
са неколико последњих састанака, а чије присуство на сједницама Форума је од велике
користи и добра порука вјерницима и осталим грађанима да прате рад овог тијела.

Сједница је завршена у 14, 10 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић
Потпредсједник Форума
Драшко Ђенадија, с.р.

Broj: 04/19

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 27.09.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Draško Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma,
Goran Dragojević – Skupština grada Prijedora, Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave
Prijedor, Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS
Prijedor I, Milan Glamočanin – Odsjek za mjesne zajednice GU, Tomislav Blaha – Udruženje
Čeha „Češka besjeda“, Mladen Majkić – Srpska pravoslavna crkva, Milorad Vujmilović –
predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove GU, Ognjen Vukić – predstavnik
Radioamaterskog kluba „Kozara“ Prijedor, Bojan Pepić – Okružno javno tužilaštvo Prijedor,
Darko Dragić – predstavnik Odsjeka za inspekcijske poslove GU, Goran Gavranović – PU
Prijedor PSBS, Milenko Radanović – predstavnik Arcelor Mital Prijedor, Cvijić Nemanja –
Šumsko gazdinstvo Prijedor, Siniša Obradović – predstavnik JZU Dom zdravlja Prijedor,
Stevica Dronjak – Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, Vanja Dejanović – JZU Dom
zdravlja Prijedor CZMZ, Srđan Šobot – Omladinski savjet Prijedor, Katarina Panić –
predstavnik medija, Dragica Janković – Odsjek za mjesne zajednice GU i sekretar Foruma.

Dnevni red:
1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
3. Početak školske godine – Aktivnost subjekata;
4. Novoidentifikovani problemi;
5. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Zbog opravdanog odsustva predsjedavajućeg Foruma, potpredsjednik Foruma Draško Đendija
pozdravio je prisutne članove Foruma i goste, te pročitao prijedlog dnevnog reda koji je
jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 03/19 od 20.06.2019. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
3. Početak školske godine – Aktivnost subjekata
Zamjenik komandira Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja upoznao je prisutne da je u
sklopu akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ PS za bezbjednost saobraćaja u toku mjeseca
septembra održala predavanje u 10 osnovnih škola, gdje je bilo prisutno 414 učenika mlađih
uzrasta od prvog do trećeg razreda. U sklopu predavanja djeci je prikazan film prilagođen
njihovom uzrastu, gdje je prikazano kako da se djeca ponašaju u saobraćaju, odnosno kako
kolovoz preći pravilno, kako se kretati po kolovozu, gdje se igrati, gdje se smije voziti bicikl,
gdje sjediti u vozilu i obavezno korištenje sigurnosnog pojasa.
Takođe, u septembru mjesecu ova PS izvela je četiri akcije pojačane kontrole učesnika u
saobraćaju, 2 sa akcentom na brzinu kretanja motornih vozila, jedna sa akcentom na odnos
vozač – pješak i jedna sa akcentom na tehničku ispravnost motornih vozila sa posebnim
akcentom na autobuse. Planom akcije patrole su usmjeravane u neposrednu blizinu škola koje
se nalaze uz magistralne, regionalne i lokalne puteve. U akcijama sa akcentom na brzinu
ukupno je sankcionisano 254 vozača, od čega 43 u neposrednoj blizini školskih objekata. U
akciji sa akcentom na odnos vozač – pješak, ukupno je sankcionisano 77 vozača zbog
nepropuštanja pješaka na obilježenom pješačkom prelazu, od čega 28 u blizini škola. Ukupno
je sankcionisano 22 pješaka koja su se kretala po kolovozu ili prelazili kolovoz mimo
obilježenog pješačkog prelaza, od čega 7 pješaka u neposrednoj blizini škola. U akciji sa
akcentom na tehničku neispravnost motornih vozila, ukupno je kontrolisano 27 autobusa, od
kojih je 7 autobusa upućeno na vanredni tehnički pregled, gdje je kod 3 autobusa utvrđena
tehnička neispravnost zbog koje su isključeni iz saobraćaja, a 4 autobusa su isključena iz
saobraćaja zbog odbijanja vanrednog tehničkog pregleda.
Dana 13.09.2019. godine u sklopu akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ i akcije „Odnos
vozač – pješak“ angažovana je školska saobraćajna patrola iz OŠ „Desanka Maksimović“
Prijedor, koja je uz prisustvo policijskih službenika ove PS izvršila regulisanje saobraćaja u
neposrednoj blizini OŠ „Desanka Maksimović“, gdje je najveća frekvencija učenika.
U prvoj fazi ove akcije izvršen je obilazak i sagledavanje stanja putnih komunikacija
(infrastrukture i saobraćajne signalizacije) na prilaznim pravcima do osnovnih škola. O
utvrđenom stanju, nedostacima i prijedlozima koji treba da doprinesu većoj bezbjednosti đaka
prilikom njihovog kretanja na pojedinim saobraćajnicama, dostavljena je informacija PU
Prijedor – Sektor policije. U realizaciji aktivnosti tokom akcije ostvarena je koordinacija sa
policijskim stanicama opšte nadležnosti sa područja grada Prijedora, a u cilju što optimalnije
pokrivenosti prilaznih komunikacija do objekata škola. Pripadnici PS za BS su tokom akcije
svakodnevno, kroz pozornu službu, pokrili prvenstveno prilazne komunikacije do OŠ
„Branko Ćopić“, ulice koje se nalaza oko Autobuske stanice gdje stižu autobusi sa đacima
putnicima, a povremeno i ul. Nikole Pašića, Svetosavske i Vuka Karadžića, koje se nalaze
oko kompleksa srednjih škola u Prijedoru. Takođe, svakodnevno je jedna auto – patrola vršila
povremeno zadržavanje na dijelovima magistralnih puteva M4 i M15, koji prolaze u blizini
školskih objekata, odnosno gdje đaci prelaze kolovoz ili se kreću kolovozom do škola (u
Brezičanima, Tukovima, Orlovcima i u ul. Slavka Rodića).

Dana 02.09.2019. godine na području grada Prijedora postavljena su dva transparenta iznad
najfrekventnije ulice Kozarska (nadvožnjak, ulaz i izlaz iz grada) sa natpisom „Vozači oprez
– počela je školska godina“, a u cilju upozoravanja vozača na prisustvo djece đačkog uzrasta
u saobraćaju, istakao je Gavranović.
Stevica Dronjak, predstavnih Odjeljenja za društvene djelatnosti, upoznao je prisutne da je
školska godina redovno počela u svih 12 osnovnih i 8 srednjih škola. Dronjak je istakao da
postoji trend smanjenja učenika, kao i u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Broj
upisanih prvačića je za 20 manje u odnosu na prošlu godinu. Odjeljenje je zajedno sa
direktorima osnovnih i srednjih škola prisustvovalo sastancima sa policijom u cilju zaštite
djece u saobraćaju. Bilo je određenih inicijativa prema Odjeljenju za društvene djelatnosti za
obilježavanje saobraćajne signalizacije u blizini škola, što je proslijeđeno nadležnom
Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene
poslove.
Darko Dragić, ispred Odsjeka za inspekcijske poslove, upoznao je prisutne da je planom rada
Odsjeka predviđena kontrola obrazovnih ustanova, odnosno osnovnih i srednjih škola, sa
aspekta kontrole higijenskih uslova, ispravnosti vode za piće i hrane. U toku su inspekcijske
kontrole na području grada Prijedora, nakon čega će biti dostavljena detaljnija informacija.
Forum za bezbjednost zajednice pohvalio je rad svih institucija u pripremi nove školske
godine.

4. Novoidentifikovani problemi
Nemanja Cvijić, ispred Šumskog gazdinstva Prijedor, upoznao je prisutne sa problemom
kojim se ovo gazdinstvo u poslednje vrijeme suočava. Radi se o insektu zvanom Hrastova
mrežasta stjenica (Corythucha arcuata) koji napada hrastovu šumu. Naime, Hrastova mrežasta
stjenica potiče iz Sjevernoameričkog kontinenta. U Evropi se prvi put pojavila 2000. godine u
Italiji, na listovima hrasta u jednom od milanskih parkova. Hrvatska se sa ovim insektom
suočava od 2013. godine, a u Bosni i Hercegovini je prvi put registrovan 2017. godine.
Trenutno stanje je takvo da se insekt proširio na skoro sve hrastove šume Bosne i
Hercegovine, Hrvatske i šire u regionu (Slovenija, Mađarska...). S obzirom na prethodno
navedeno, isti je slučaj sa „Kozaračkim“ šumsko privrednim područjem. Ovaj insekt ne
izaziva direktno sušenje stabla, već prouzrokuje promjenu boje lista u julu i avgustu mjesecu,
što skraćuje proces fotosinteze, odnosno ishranu u toku vegetacionog perioda, čime su stabla
fiziološki oslabljena. Takva stabla su pogodna za napad u ovom slučaju sekundarnih štetočina
hrastove pepelnice, hrastove imele itd. Štetno djelovanje može uzrokovati smanjenje prirasta,
prijevremeni urod, a samim tim i ugroziti prirodnu obnovu. Ciklus razvića od jajeta do
odraslog imaga se odvija na naličju lista što otežava eventualno tretiranje hemijskim
sredstvima. S obzirom da se radi o relativno skoro determinisanoj alohtonoj vrsti, još nisu
poznati prirodni „neprijatelji“ koji bi imali uticaj na brojnost ovih populacija u svrhu
uspostavljanja biološke ravnoteže. JPŠ „Šume Republike Srpske“ organizovalo je radnu grupu
koja prati stanje vezano za ovu pojavu i sakuplja informacije sa terena. Poslednjim obilaskom
pregledani su pojedini voćnjaci koji gravitiraju ovim područjem i nije evidentirano širenje
hrastove sjenice, naveo je Cvijić.

Draško Đenadija, predstavnik Civilne zaštite, ukazao je na problem nepropisnog odlaganja i
zloupotrebe minsko-eksplozivnih sredstava koji je ponovo aktualizovan nakon pogibije
muškarca u Jelićkoj, koji je prošlog mjeseca stradao od naprava koje je sam postavio štiteći
usjeve od divljih svinja. Đenadija je rekao da je kod stradalog u džepu pronađena još jedna
ručna bomba, dok su tri otkrivene na istoj njivi, a dvije u pomoćnom objektu u domaćinstvu
stradalog. Đenadija je naveo da je gradski Odsjek za civilnu zaštitu u ovoj godini intervenisao
na 52 lokacije i tom prilikom uništeno je, između ostalog, 47 ručnih bombi, osam tromblona,
dvije protivpješadijske mine, 12 zolja, 1.800 komada municije, oko 10 kg eksploziva i 40
predmeta poput upaljača, te sporogorećih štapina. Đenadija je istakao da situacija nije ni malo
zahvalna, da bi se trebalo dodatno aktivirati, možda nekom novom policijskom akcijom
„Žetva“ kako bi smanjili potencijalne rizike po stanovništvo.
Milorad Vujmilović, ispred Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne
sredine i imovinsko stambene poslove, identifikovao je probleme koji se odnose na
uništavanje i devastiranje objekata i opreme na javnim površinama, i to: uništavanje
saobraćajne signalizacije, drvoreda, klupa, dječijih igrališta, javnih česmi, rasvjetnih tijela,
fasada zgrada, i svega što se može pod okriljem noći uništiti, devastirati i otuđiti. Nakon toga
Vujmilović je naveo primjere: česma u parku Pećani u četiri navrata (dva puta otuđena, dva
puta uništena), drvored u parku Pećani (bezuspješno se godinama vrši sadnja sadnica lipe na
centralnoj stazi), dječije igralište u parku Pećani (lomljenje tobogana), dječije igrališe u „Movima“ (pokidane sjedalice, otuđena kanta za smeće), most na rijeci Gomjenici (polupana
rasvijetna tijela nakon popravke), česme u ulici Vuka Karadžića (dva komada polomljena),
rasvjeta spomen obilježja u ulici A. J. Raškovića (u dva navrata pokidana i uništena), dječije
igralište u ulici Vuka Karadžića (u potpunosti devastirano), zaštitni stubovi u ulici Vuka
Karadžića i pješačkoj zoni u ulici K. P. I Oslobodioca (polomljeni i otuđeni), sabraćajna
signalizacija (srušena, išarana, otuđena na više lokacija), klupe u naselju Pećani (poskidane
letve za sjedenje). Nakon iznošenja konkretnih primjera uništavanja i devastiranja objekata i
opreme na javnim površinama, Vujmilović je uputio pitanje svim institucijama kako riješiti
navedeni problem, koji je odgovor zajednice, kontrolnih organa, obrazovnih i drugih
institucija.
Članovi Foruma osudili su ovakva dešavanja i pozvali sve institucije i građane da se uključe u
rješavanje ovog problema, da se ovakvi slučajevi prijave policiji kako bi se počinioci
identifikovali i sankcionisali.
Radenko Petrić, ispred TVJ Prijedor, upoznao je prisutne da je, prema podacima lovačkih
udruženja, u lovištima povećan broj divljih svinja. Poslijedica toga je nanošenje štete
domaćinstvima u području planina gdje gravitiraju. Lovačko udruženje „Mrakovica“ zasijalo
je 10 hektara usijeva raznih vrsta za ishranu divljih svinja, koje su sve pojele, zbog čega
odlaze u sela i ugrožavaju usjeve. Nadoknada štete domaćinstvima je moguća samo ako su
usjevi bili propisno ograđeni, što danas malo ko ima. Petrić je dodao da nema vrsta koje
napadaju ljude.
Darko Dragić, ispred Odsjeka za inspekcijske poslove, po pitanju pojave bolesti afričke kuge
svinja u Srbiji, upoznao je prisutne da je po nalogu Inspektorata Republike Srpske rad
veterinarskog inspektora pojačan u proteklom mjesecu na kontroli registrovanih farmi,
edukaciji i sprovođenju mjera prevencije. U Bosni i Hercegovini nije zabilježen ni jedan
slučaj, dok su u Srbiji zabilježena tri. Zaraza nije prenosiva na ljude.

Radenko Petrić, ispred TVJ, obavijestio je prisutne da je u mjesecu oktobru pojačana kontrola
i aktivnosti TVJ na zaštiti od požara ljudskih života i materijalnih dobara. Ove godine akcenat
je stavljen na školsku djecu i zajednice etažnih vlasnika.
Nemanja Savić, iz Šumskog gazdinstva Prijedor, rekao je da su na području grada primjećene
lisice, i to u Raškovcu i Pećanima, najviše u potoku Puharska, što upućuje na potrebu
angažovanja nadležnih institucija iz ove oblesti.

5. Ostala pitanja
U ovoj tački dnevnog reda predsjedavajući je predstavio aktivnosti i dobre rezultate Nansen
dijalog kancelarije u Prijedoru na obilježavanju „Međunarodnog dana mira – Glasno za mir„ a
posebno završnu manifestaciju koja je održana 21.09.2019. godine na velikom gradskom trgu,
kao i aktivnosti Udruženja žena „Nada“, realizovane takođe sa djecom.
Takođe, izražena je zahvalnost subjektima koji su provodili Akcioni plan prevencije
incidenata i krivičnih djela iz mržnje i predrasuda, jer je opšta konstatacija da je sezona
godišnjih odmora protekla u najboljem redu. Istaknuta je dobra aktivnost predstavnika
prijedorskog Foruma na regionalnom sastanku u Doboju na ovu temu.
Predsjedavajući je takođe obavjestio članove Foruma da će se misija Osc-e uključiti u
finansijsku podršku Forumu u dijelu programa koji se odnosi na opremanje Operativno
komunikacionog centra u Prijedoru.
Predstavnik Srpske pravoslavne crkve protojerej Mladen Majkić zamolio je da se u narednom
periodu aktivnije poradi na obezbjeđenju prisustva predstavnika druge dvije vjerske zajednice
na sastancima Foruma koji su iz nepoznatih razloga izostali sa nekoliko poslednjih sastanaka,
a čije prisustvo na sjednicama Foruma je od velike koristi i dobra poruka vjernicima i ostalim
građanima da prate rad ovog tijela.

Sjednica je završena u 14, 10 časova
Zapisnik sačinila Dragica Janković
Potpredsjednik Foruma
Draško Đenadija, s.r.

