
 
 

 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног 

у Великој сали Градске управе, 17.12.2015. године, са почетком у 13:00 часова. 

 

 

Присутни:  

 

Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума,   

Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника Форума, 

Миленко Ђаковић – Замјеник градоначелника, Далибор Иванић – Начелник ЦЈБ 

Приједор, Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града, Далибор Грабеж – 

Подпредсједник скупштине града, Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Раденко Петрић – 

представник ТВЈ, Рајко Мршић - ВД Приједор, Данко Рауш – представник Центра за 

социјални рад, Оливера Росић – представник Одјељења за друштвене дјелатности, 

Синиша Обрадовић – ЈЗУ Дом здравља Приједор, Даворин Шикман – Арцелор Митал 

рудници; Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор, Раденка Карајица – 

представник НВО, Драгица Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор, Босанчић 

Младен – Комунална полиција, Сања Муњиза – представник основног образовања, 

Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено комуналне послове, Горан 

Драгојевић – одборник Скупштине града Приједора, Зоран Баљак – Инспекција, Јелена 

Адамовић – Пољопривредо-прехрамбена школа, представници мисије Еуфора у БиХ, 

представници медија, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице и технички 

секретар Форума. 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Насиље у породици (упознавање са новим протоколом о поступању); 

 

4. Новоидентификовани проблеми; 

 

5. Остала питања: 

 

- Информација о активностима у пројекту са УНДП; 

 

- Активности Центра за социјални рад (Социјална карта Љубије, План рада у 

условима ванредног стања узрокованог природним и другим несрећама); 
 



- Инцидент за вријеме сахране на мезарју на Пећанима; 

 

- Реализована школска такмичења: 

„Познавање покрета црвеног крста“; 

„Пружање прве помоћи“, 

„Програм упозоравања на опасност од мина и НУС-а“; 

 

- Реализована вјежба оружаних снага БИХ и ЦЗ града Приједора под називом: 

„Помоћ цивилним структурама у условима земљотреса“;  

 

- Превентивне активности ТВЈ; 

 

- Реализација округлог стола који се односи на дјечија права; 

 

- Апел за ограничену употребу пиротехничких средстава за вријеме предстојећих 

празника.  

 

 

1. Поздравна ријеч и увод у састанак 

 

Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и госте, 

те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и није било 

приједлога и сугестија за његову измјену или допуну. 

 

Члановима Форума обратио се Замјеник градоначелника Миленко Ђаковић и поздравио 

је све присутне и у име Градоначелника. Замјеник градоначелника је истакао да је 

Форум познат по досадашњем успјешном раду и да је изузетно важно тијело за град 

Приједор. Приједор слови за један од безбједнијих градова у Босни и Херцеговини, и 

свакако је Форум за безбједност заједнице дао допринос томе својим радом. Замјеник 

градоначелника је истакао и чињеницу да је Приједорски Форум познат и међу 

међународним организацијама. Истакао је да Град Приједор даје пуну подршку Форуму 

у раду. Свим члановима Форума пожелио успјех у даљем раду.  

 

Члановима Форума обратио се и Начелник центра јавне безбједности Приједор 

Далибор Иванић. Поздравио је све присутне и изразио задовољство што сједи међу 

овим тијелом које је оцијењено највећом оцјеном од релевантних међународних 

организација попут Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Развојног програма 

уједињених нација. Начелник Иванић је истакао своје лично искуство, да је приликом 

својих посјета Европским земљама, када су чули да је из Приједора прокоментарисали 

Форум за безбједност као један од најбољих Форума у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини. Начелник Иванић је оцијенио рад Форума највишом оцјеном и истакао да 

руководство ЦЈБ Приједор даје максималну подршку Форуму у даљем раду. Што се 

тиче ЦЈБ Приједор, начелник Иванић је истакао да је стање безбједности на подручју 

града задовољавајуће. Статистички посматрано постигнути су бољи резултати у односу 

на ранији период. 

 

 

 

 

 



2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума одржаног дана 24.09.2015. године једногласно је 

усвојен. Дискусија по записнику није било. 

 

3. Насиље у породици (упознавање са новим протоколом о поступању) 

 

Данко Рауш, представник Центра за социјални рад, упознао је присутне да је дана 

09.12.2015. године у просторијама ЈУ Центра за социјални рад Приједор потписан 

Протокол о поступању заштите и збрињавања жртава породичног насиља чиме је 

Центар за социјални рад Приједор допринио кампањи „16 дана активизма против 

насиља над женама“. Први такав протокол на подручју града Приједора донесен је 

2010. године, који су до доношења новог Протокола спроводила три субјекта заштите 

од насиља у породици. У питању су ЦЈБ Приједор, Дом здравља Приједор и Центар за 

социјални рад Приједор. Новим протоколом проширен је број субјеката – нови 

потписници су: Активи директора основних и средњих школа, ЈУ центар „Сунце“, 

Јавна здравствена установа болница „Др Младен Стојановић“ Приједор. Протокол 

садржи: начине поступања сваког од субјеката заштите који су у складу са одредбама 

Закона о заштити од насиља у породици пружају заштиту, подршку и помоћ жртвама 

насиља у породици; облике и начин сарадње и размјене потребних података и 

информација између субјеката заштите. Циљеви Протокола су: ефикасније провођење 

законских прописа у остваривању адекватне заштите жртава насиља у породици на 

подручју града Приједора; успостављање међусобне системске повезаности. Састанци 

субјеката заштите од насиља у породици ће се, као и до сада, одржавати једном 

мјесечно циклички код свих субјеката. Сваки субјект ће испред своје установе 

именовати или већ има именованог координатора за питање породичног насиља.   

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

Проблем који се понавља на састанцима Форума је уклањање графита са објеката у 

граду, па је са тим у вези Младен Босанчић испред Комуналне полиције упознао 

присутне да је досадашња пракса била обавјештавање Одјељења за стамбено комуналне 

послове ради ангажовања лица за уклањање графита и обавјештавање полиције на 

откривању починиоца цртања графита. Форум је препознао овај проблем и истакао 

потребу за бржим уклањањем графита, посебно оних уврједљивог садржаја. 

 

Милорад Вујмиловић, испред Одјељења за стамбено комуналне послове упознaо је 

присутне са проблемом функционисања видео надзора града. Исказана је потреба 

исправног и функционалног видео надзора јавних површина ради безбједности грађана, 

спрјечавања криминала, безбједности саобраћаја, безбједност школа и сл. Видео надзор 

јавне површине омогућава превентивни и репресивни рад органа и служби, као и мјере 

и радње на расвјетљавању појединих догађаја, те документовање догађаја за потребе 

органа и служби. 

 

Стање видео надзора: 

 

На подручју Града на јавним површинама постоји више одвојених система видео 

надзора, дио у приватном власништву и за потребе појединаца, власника стамбено - 

пословних објеката и пословних субјеката, а други дио у оквиру јавних установа и 



служби безбједности. Предмет  расправе је видео надзор над јавним површинама  од 

стране јавних установа и служби безбједности. Овај систем функционише у виду више 

система који нису међусобно увезани или су само дјелимично увезани. Дио инсталација 

налази се у посједу и користи је МУП РС – ЦЈБ Приједор,  док је други дио система у 

посједу Града. Заједничко за системе видео надзора јавних површина у посједу МУП-а 

РС – ЦЈБ Приједор и Градске управе је да се напајање електричном енергијом  врши у 

оквиру напајања  јавне расвјете. Поред тога дио система код којих је МУП РС-ЦЈБ 

Приједор сервер може да се користити и у Градској управи – Цивилна заштита, с тим да 

на овом дијелу надзора се може пратити стање, а није могуће снимати и документовати 

догађаје. Истакнуто је да није у функцији видео надзор који користи ЦЈБ Приједор. 

Уређаји су неисправни, а дио неисправности  проузрокован је нестанком електричне 

енергије и потребно је да се уређаји рестартују. Одређен број камера био је у функцији 

кратко вријеме након извођења радова, односно до истека рока  гаранције којег је 

утврдио извођач радова. Видео надзор који надзире Градска управа је у функцији, с тим 

да инсталирана камера на чесми „Јереза“ има мањих  технички проблема - немогућност 

снимања.  

 

Проблеми видео надзора: 

 

Систем видео надзора којег користи ЦЈБ Приједор није у функцији због немогућности  

приступа камерама и уређајима због разних разлога (недостаје кључ – РК Патрија, 

Црвени солитер ЗЕВ располаже кључем, Хотел Приједор приступ на кров зграде, 

Галерија неопходна корпа за подизање радника и сл.). Неисправност или недостатак 

извора беспрекидног напајања УПС-а, као и мали капациет УПС-а тамо гдје је уграђен. 

Непостојање техничке документације за уграђену опрему (инвеститор УНДП задржао 

право располагања техничком документацијом). Нерасполагања  приступним  шифрама  

уређајима ради сервисирања (које је задржао извођач радова). Систем нико не одржава, 

истекао је уговор, односно и гарантни рок од једне године којег је утврдио извођач 

радова. Квалиетет  уграђене опреме није задовољавајући (камере и објективи), постоји 

могућност злоуптребе од стране лица којима је доступна улазна шифра –  у смислу 

пружања информација другим лицима и постоји могућност искључења са напајања 

система од других лица који располажу кључем за приступ мјесту напајања. 

 

Активности које су предузете: 

 

Представници  ЦЈБ Приједор обавили су консултације са представницима УНДП у 

Сарајеву на околности ревитализације система и постоји спремност УНДП-а да 

обезбједи средства за ревитализацију система, а ако би се задржавала права на избор 

извођача радова, техничку документацију и сл. стварају се и даље претпоставке за 

настанак истих или сличних напред набројаних проблема. 

 

Закључна разматрања: 

 

У оквиру закључних разматрања предлаже се да Форум након расправе по овом 

питању, иницира активности у оквиру Градске управе и ЦЈБ Приједор ради 

предузимања мјера и активности у смислу успостављања функционалног система 

надзора јавних површина на начин : 

 



- Да се изврши детаљан стручни преглед исправности постојећег система видео 

надзора и да се сачини спецификација радова и неопходне опреме са укупном цијеном 

коштања; 

- Да се утврди и уреди начин присупа инсталираној опреми, као и да се 

квалитетно ријеши снабдјевање електричном енергијом и приступ уређајима за 

снабдјевање, 

- Да се изврши одабир сервисера, при чему предност  треба дати провјереном 

сервисеру, оспособљеном и опремљеном за благовремене и хитне интервенције, 

- Да се утврди начин финансирања укупних активности и начин финансирања 

свакодневног сервисирања система; 

- Да се систем видео надзора јавне површине  интегрише у један оперативни 

систем и обезбједи 24- часовно праћење стања. 

 

 

5. Остала питања 

 

Информација о активностима у пројекту са УНДП 

 

По питању информација о активностима у пројекту УНДП, Драшко Ђенадија је 

упознао присутне да је прије пар мјесеци дошло до сарадње са УНДП, односно УНДП 

је реализовао пројекат према градовима Приједор, Бијељина и Мостар, а односио се на 

подршку у доношењу безбједоносних оперативних планова. Обзиром да је Форум града 

Приједора већ имао сачињен трогодишњи оперативни план, договорено је да се 

финансира један од програма који се налази у плану, а то је „ Материјално јачање 

субјеката који су били ангажовани током поплава“. Такође, договорено је и да 

представници Приједорског Форума учествују на радионицама у Бјељину и Мостару 

како би пренијели досадашња искуства у раду, што је до сада реализовано.  Конкретан 

резултат овог пројекта је набавка 5 комплета ронилачке опреме за потребе 

Специјализоване јединице цивилне заштите за спашавање на води, 46 медицинских 

торби за обуку из прве помоћи за потребе црвеног крста и школа са подручја града 

Приједора као и 6 рачунара, један штампач и форо апарат за потребе ЦЈБ Приједор. 

 

Активности Центра за социјални рад (Социјална карта Љубије, План рада у 

условима ванредног стања узрокованог природним и другим несрећама) 

 

По питању ове активности Центра за социјални рад, Данко Рауш је изнио, имајући у 

виду специфичности Љубијске регије и велики број лица у стању социјалне потребе на 

том подручју, Центар за социјални рад је приступио изради Социјалне карте Мјесне 

заједнице Љубија која је вођена идејом да се истражи и процјени структура 

становништва на том подручју, те да се идентификују специфичне потребе 

вулнерабилних породица. Циљ је боља међусекторска  сарадња у локалној заједници и 

подстицање иницијативе за специфичне пројекте којима би се утицало на побољшање 

квалитета социо – економског живота вулнерабилних породица. Социјална карта 

мјесне заједнице Љубија је презентована 19.11.2015. године и медијски пропраћена у 

просторијама Центра за социјални рад.  

 

Што се тиче Плана рада у условима ванредног стања узрокованог природним и другим 

несрећама, Рауш је истакао да је „Едукација о примјени Приручника за дјеловање 

Центра за социјални рад у ванредним ситуацијама изазваним природним несрећама“ 

одржана у хотелу „Босна“ у Бања Луци, у организацији УНИЦЕФ-а. 



Инцидент за вријеме сахране на мезарју на Пећанима 

 

Зоран Инђић је изнио проблем који се десио за вријеме сахране на мезарју на 

Пећанима. Млађи мушкарац упућивао је поруке уврједљивог садржаја присутнима на 

сахрани, те довикивало "О, Турци". Полиција је пронашла осумњичену особу. Ријеч је о 

мушкарцу млађе доби који је био под дејством алкохола и који је признао да је то 

урадио. Кажњен је за грубо вријеђање по члану 8. Закона о јавном реду и миру, изразио 

је кајање за учињено, а његови родитељи били су изненађени таквим синовљевим 

понашањем и осудили су тај инцидент. Приједорски Форум за безбједност грађана 

осудио је овај инцидент. 

 

 Реализована школска такмичења 

 

„ Познавање покрета црвеног крста “ 

„ Пружање прве помоћи „ и 

„ Програм упозоравања на опасност од мина и НУС-а “ 

 

Констатовано је да је овим такмичењима обухваћен велик број ученика приједорских 

основних и средњих школа и да су ове обуке у директној вези са планским обукама 

грађана које су од интереса за град са аспекта цивилне заштите. Такође је одано 

признање свим актерима у овим активностима јер су побједничке екипе из Приједора 

освојиле највише позиције на регионалним и републичким такмичењима. Закључено је 

да и у будућности треба давати подршку овим активностима, како због самог значаја 

обуке становништва, тако и због промоције нашег града у региону. 

 

Реализована вјежба оружаних снага БИХ и ЦЗ града Приједора под називом: 

„Помоћ цивилним структурама у условима земљотреса“  

 

Драшко Ђенадија информисао је присутне да је дана 08.10.2015. године на локалитету 

касарне „Жарко Згоњанин“ у Приједору, у организацији Команде 6. Пјешадијске 

бригаде ОС БиХ и Градског штаба за ванредне ситуације у Приједору, одржана 

заједничка вјежба под називом „Помоћ цивилним структурама у случају земљотреса“. 

Циљ вјежбе је био увјежбавање процедура и радњи за заједничко  дјеловање цивилних 

и војних структура у ванредним ситуацијама – заштита и спашавање становништва и 

материјалних добара. Вјежба је оцијењена као веома успјешна и она је у функцији 

редовне обуке и подизања опште спремности свих структура за дјеловање у условима 

природних и других несрећа. 

 

Превентивне активности Територијалне ватрогасне јединице 

 

Раденко Петрић упознао је присутне да су припадници Територијалне ватрогасне 

јединице  радили по плану и програму теоретског и практичног усавршавања који је 

усвојен од стране Инспектората за експлозивне материје и послове заштите од пожара 

који се налази у саставу МУП-а РС. Петрић је истакао дежурства током 24 часа, као и 

похађање обука и полагање испита. Припадници ТВЈ прегледали су преко 5.500 

ватрогасних апарата на подручју града и 670 хидрантских прикључака. На захтјев овог 

Форума, извршена је обука 20 младих људи Добровољног ватрогасног друштва Љубија 

и Доња Љубија, које ће почети функционисати од почетка 2016. године. Превентивно 

ТВЈ је у сарадњи са МУП РС – ЦЈБ Приједор спровела акцију „Сачувајмо природу – 

спријечимо пожаре на отвореном простору“. ТВЈ је такође спровела акцију „Ватрогасци 



Приједор упозоравају – Неисправни и неочишћени димњаци могу лако изазвати 

пожар“. По мјесним заједницама су полијепљене плакате, као упозорења грађанима на 

опасност од пожара на отвореном и обавезу чишћења димњака. Петрић је истакао да је 

број шумских пожара битно смањен, као и пожара на објектима.  

 

 

Реализација округлог стола који се односи на дјечија права 

 

Драшко Ђенадија је истакао одржавање округлог стола који се односи на дјечија права, 

који је био јако добро пропраћен медијски.  

 

Такође, Ђенадија је истакао да је у Приједору у организацији удружења „ДОН„ 

обиљежен Дан волонтера 5. децембар, који се у свијету обиљежава на дан када је 

усвојен програм Уједињених нација за волонтере. Циљ је подстицање што већег броја 

људи да понуде своје волонтерске услуге. Најбољим и најактивнијим волонтерима ће 

се издати волонтерске картице, њихов рад ће се пратити и евидентирати, а за оне 

највриједније омогућиће се и одређени бенефити. 

 

Везано за проблематику која се односи на безбједност школске дјеце, Сања Муњиза је 

истакла потребу увођења школског полицајца у школама и видео надзора.  

 

Такође Муњиза је истакла и проблем укидања аутобуске линије према Гомјеници, 

којом је вршен превоз ученика, о чему је обавјестила надлежне у Градској управи. 

Муњиза истиче и јако велико незадовољство родитеља због укидања ове линије. 

Наводно, редовном контролом инспектора утврђено је да превозник који је одржавао 

ову линију нема лиценцу превозника, те је истом наложено да исту прибави. Муњиза 

апелује да се проблем ријеши што прије, а најкасније до почетка другог полугодишта 

школске године. 

 

На Форуму је јавно похваљена и акција добровољних давалаца крви у оквиру Арцелор 

Митал компаније приликом које се одазвало око 100 давалаца крви. 

 

Апел за ограничену употребу пиротехничких средстава за вријеме предстојећих 

празника 

 

Форум апелује према свим надлежним службама да се појача контрола нелегалне 

продаје пиротехничких средстава, као и да се спријечи евентуална употреба истих на 

јавним мјестима. Такође, Форум упућије и апел према грађанима, посебно оним млађе 

доби, да не користе пиротехничка средства на јавним мјестима, јер тако нарушавју 

јавни ред и мир. 

 

 

Састанак је завршен у 14:30 часова 

 

Записник сачинила: Драгица Јанковић 

 

 

Предсједавајућа Форума 

 

  Драгана Малић, с. р. 


