
 
Број: 05/18 
 

 

Записник са радно свечане сједнице Форума за безбједност заједнице Града 

Приједора – 15 година рада Форума, одржане у Хотелу Приједор, 29.11.2018. 

године, са почетком у 12:00 часова. 

 

 

Присутни:  

 

Данко Рауш – представник ЈУ Центар за социјални рад и предсједник Форума, Сеад 

Јакуповић – предсједник Скупштине града Приједора, Горан Драгојевић – 

потпредсједник Скупштине града Приједора, Драшко Ђенадија – представник цивилне 

заштите и замјеник предсједавајућег Форума, Младен Мајкић – Православна вјерска 

заједница, Драгица Вукмир Вујаковић – представница ЈЗУ болница Приједор, Зоран 

Инђић  – представник Полицијске управе Приједор,  Раденко Петрић – представник 

ТВЈ Приједор,  Миле Дошеновић ПУ Приједор ПС Приједор 1, Милан Гламочанин – 

шеф Одсјека за мјесне заједнице, Синиша Обрадовић – представник ЈЗУ Дом здравља 

Приједор, Милош Ковачевић – представник Полицијске управе Приједор ПС за 

безбједност саобраћаја, Омер Реџић – представник Исламске вјерске заједнице, Вања 

Дејановић – испред Центра за ментално здравље, Томислав Блаха – Удружење Чеха 

„Чешка бесједа“, Младен Босанчић – представник Комуналне полиције, Милорад 

Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено комуналне послове,  Сања Муњиза – 

представник Актива директора основних школа, Огњен Вукић – представник Радио 

клуба „Козара“ Приједор, Мирко Бркић – Савјет за безбједност саобраћаја и АМС 

Приједор, Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене дјелатности,  Дарко 

Драгић – Одсјек за инспекцијске послове, Радован Ђаковић – представник 

Омладинског савјета Приједор, Даворин Шикман – представник Арцелор Митал 

Приједор, Сандра Кусоњић – представник ЈЗУ Дом здравља Приједор, Игор Личина и 

Александра Попић – испред мисије ОСЦЕ-а, Припадници мисије ЕУФОР-а из Чилеа - 

лот тим Бања Лука, Драгица Јанковић – представник Одсјека за мјесне заједнице и 

технички секретар Форума. 

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

3. Промоција хранитељства; 

4. Уклањање неексплодираних убојних средстава; 

5. Новоидентификовани проблеми; 

6. Остала питања.  



1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег 

 

Предсједавајући Форума Данко Рауш 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  04/18 од  27.09.2018. године, једногласно 

је усвојен. Примједби на записник није било. 
 

 

3. Промоција хранитељства 

 

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

16.11.2018. године, на дан Центра за социјални рад у просторијама центра, приказан 

документарни филм субјектима партнерима из локалне заједнице о промоцији 

хранитељства. Према евиденцији центра евидентиранe су 32 хранитељске породице у 

којима је збринуто 39 лица. Значај хранитељских породица је у томе да се смањи број 

малољетних лица дјеце која се збрињавају у дјечије домове, а да им се пружи смјештај 

у породицама, односно породична заштита. Рауш је истакао да ће на неким од 

слиједећих састанака Форума обезбиједити технику како би се документарни филм о 

томе приказао свим члановима Форума.  

 

4. Уклањање неексплодираних убојних средстава 

По овој тачки дневног реда извјестилац је био Драшко Ђенадија представник Одсјека за 

цивилну заштиту. Ђенадија је упознао присутне да на подручју града Приједора уназад 

двије године не постоје површине које се карактеришу као минска поља и да је у 

послијератном периоду прегледано и деминирано укупно  61.393 м2 оваквих површина. 

Проблем представљају неексплодирана убојна средства заостала из рата која се и данас  

проналазе на терену. У посљедњих 18 година, како се званично ради на овим питањима 

на подручју града Приједора ,Одсјек за цивилну заштиту заједно са деминерским 

тимом Републичке управе  цивилне заштите интервенисао је на 1.368 појединачних 

локација на којима је пронађен НУС и том приликом онеспособио 5.114 комада ручних 

бомби различитих модела израде, 1.588 тромблонских мина, 16 противтенковских 

мина, 740 против пјешадијских мина, 568 зоља, оса или ракета за ручни бацач, 341 

минобацачку гранату различитог калибра, 130.018 комада муниције различитог 

калибра, 11 авио бомби из Другог свјетског рата, 162.555 кг различитих врста 

експлозива и 697 осталих средстава међу која спадају различити упаљачи, 

противавионска муниција, детонаторске капсле и разне врсте штапина. Што се тиче 

текуће године, може се констатовати благо смањење откривених случајева појаве НУС-

а на терену јер су до сада забиљежена 52 појединачна случаја на којима је 

идентификовано и неутралисано 50 ручних бомби, 22 тромблона, 1 противтенковска 

мина, 1 противпјешадијска мина, 11 зоља, 3 минобацачке гранате, 309 ком. муниције, 

525 кг експлозива и 8 ком. осталих средстава. Поред оперативних послова на уклањању 

ових средстава Одсјек за цивилну заштиту заједно са Градском организацијом Црвеног 

крста Приједор спроводи и превентивне активности из ове области на начин да сваке 



године припрема и организује Градско такмичење ученика основних школа узраста 

седмих разреда кроз програм „Упознавање на опасност од мина“. Оно што је важно 

напоменути   је да до сада није било повређивања као ни смртних случајева код лица 

која се баве уклањањем ових средстава, као ни код популације ученика и грађана на 

подручју града Приједора, што говори о веома озбиљном приступу свих актера када су 

у питању послови деминирања и уклањања неексплодираних убојних средстава. Ова 

тема предвиђена је као тачка дневног реда у Годишњим програму рада Форума за 

безбједност заједнице града Приједора и има своје значајно мјесто у сагледавању 

безбједносних ризика по грађане и имовину на подручју нашег града. 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

Шеф одсјека за мјесне заједнице Милан Гламочанин истакао је проблем Друштвеног 

дома у Петрову. Наиме, постоје друштвени домови који нису приведени функцији за 

кориштење и они су често мета лица са асоцијалним понашањем, који се окупљају код 

домова. Конкретне кораке је предузео Савјет мјесне заједнице Петрово на затварању 

проваљених просторија, односно печаћењу дома. Гламочанин је позвао све надлежне 

службе да пропрате даља дешавања. Таквих објеката има и у Љубији.  

 

Дом у Петрову је смјештен поред амбуланте породичне медицине, школе и вјерских 

објеката и често је изложен проваљивању и девастирању истакла је члан Савјета мјесне 

заједнице Петрово Сандра Кусоњић. 

 

Чланови Форума за безбједност затражили су на састанку цијеловитију информацију од 

надлежних служби да припреме за слиједећи састанак, колико је таквих објеката на 

подручју града. 

 

Дарко Драгић, представник Одсјека за инспекцијске послове, истакао је да су у одсјеку 

упознати са овим проблемом, да је и сам учествовао у изрицању мјере забране употребе 

тих објеката и печаћењу истих, али сматра да је највећи проблем у неријешености 

имовинско правних односа, а да евиденција тих објеката постоји у Одјељењу за 

просторно уређење. 

 

Раденко Петрић, представник ТВЈ Приједор, истакао је проблем бескућника који 

проваљују у такве просторије и доводе до избијења пожара, да је у таквим случајевима 

било неколико интервенција ТВЈ.  

 

Петрић је истакао и проблем депоније отпадних гума у Гомјеници (Балтин Баре) које се 

често пале, чак се зна запалити и по 500 гума што представља велики еколошки 

проблем и опасност.  

 

Петрић је истакао и проблем Самачке зграде у Улици Краља Александра  који 

представљају лоши димњаци који изазивају потенцијалну опасност од паљења, не 

постоји заједница етажних власника у згради, а власници станова ништа не предузимају 

на санацији димњака.  

 

Директорица ОШ „Бранко Ћопић Сања Муњиза истакла је проблем у Рудничкој улици. 

Наиме, радници Топлане изводили су радове на гријању, вршено је уклањање плоча код 



зграде „Карингтонка“ и копали су до цијеви, да би након тога само земљу вратили, а 

оставили бетонске плоче. Познато је да је школа у близини и да дјеца туда свакодневно 

пролазе. Радови су вршени прије мјесец дана и нису извршили санацију. 

 

Муњиза је истакла и проблем лоше освјетљености Рудничке улице у вечерњим 

часовима. 

 

 

6. Остала питања 

 

Мирко Бркић представник Савјета за безбједност саобраћаја и АМС Приједор упознао 

је присутне да је у реализацији посебних мјера безбједности из Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима у Републици Српској („Службени гласник РС“, бр.63/11) и 

Правилника о школским саобраћајним патролама („Службени гласник РС“, бр.22/16), а 

која се односе на безбједно учествовање дјеце у саобраћају, Ауто-мото савез Републике 

Српске, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова РС, Министарством 

просвјете и куклтуре РС и другим надлежним органима, током 2017. а посебно у 2018. 

години извршио је опремање школских саобраћајних патрола са свјетлоодбојним 

прслуцима, качкетима и палицама, све са ознакама „Школска саобраћајна патрола“. 

Ауто-мото друштво Приједор у сарадњи са ПУ Приједор, Полицијска станица за 

безбједност саобраћаја и основним школама са подручја Града Приједора, у периоду од 

03. до 19.10.2018. године извршио је практичну обуку и испит из познавања правила 

саобраћаја за 6 школских саобраћајних патрола са подручја Града Приједора: 

  

1. ЈУ ОШ „Ћирило и Методије“, Трнопоље; 

2. ЈУ ОШ „Козарац“; 

3. ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Приједор; 

4. ЈУ ОШ  „Доситеј Обрадовић“, Приједор; 

5. ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Приједор; 

6. ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“, Приједор; 

7. ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“, Буснови испит је одржан  27.04.2017. 

године. 

 

Поступак је провела комисија именована од стране директора школа и у складу са 

Правилником о школским саобраћајним патролама и Програмом оспособљавања 

чланова школске саобраћајне патроле. За чланове школских саобраћајних патрола који 

су показали задовољавајуће знање издате су посебне легитимације чланова школске 

саобраћајне патроле. Сматра се да је формирање школских саобраћајних патрола, не 

само извршење законских обавеза АМС РС, већ велики допринос безбједном учешћу 

дјеце у саобраћају уз обавезу основних школа да користе школске саобраћајне патроле 

на начин регулисан ЗОБС РС и Правилником о школским саобраћајним патролама.  

 

Бркић наводи да је са истим циљем безбједног учешћа дјеце у саобраћају Агенција за 

безбједност саобраћаја Републике Српске у октобру мјесецу 2018. године израдила 

Елаборат безбједности саобраћаја под називом „Школски путеви ка основној школи 

Петар Кочић у Приједору“. Елаборат је произишао као резултат анализе постојећег 

стања у зони школе и приступних путева као и лоцирању посебно изражених опасних 

мјеста и  анкете - ставова родитеља, са приједлогом мјера за унапређење безбједног 

доласка и одласка дјеце - ђака ОШ Петар Кочић. Елаборат предвиђа и одређена 

материјална средства и финансијска улагања у отклањању уочених недостатака и 



проблематике, у чему је школи неопходна помоћ како локалне заједнице тако и 

републичких органа и потенцијалних донатора.  

 

Бркић предлаже да се са нивоа Форума укаже на значај рјешавања проблематике ОШ 

„Петар Кочић“ и наравно подржи Агенција за сличне елаборате за друге школе са 

подручја Града Приједора.  

 

Форум је апеловао да се у рјешавање ове проблематике укључи Савјет за безбједност 

саобраћаја града Приједора. 

 

Бркић је истакао и активности које се спроводе на припреми возила и вожњи у зимским 

условима, што захтјева додатни опрез. 

 

 

Сједница је завршена у 13,00 часова 

 

 

Након радног састанка Форума за безбједност заједнице, прешло се у велику салу након 

чега је свечано обиљежена петнаестогодишњица рада Форума. 

 

Свечаном дијелу, поред активних чланова Форума, присуствовао је градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић, начелник ПУ Приједор Далибор Иванић, шеф 

канцеларије ОСЦЕ-а Бања Лука Дмитриј Иорданиди, Главни окружни јавни тужилац 

Младен Митровић, представници вјерских заједница, директори јавних предузећа и 

установа града Приједора, медији и остали гости. 

 

Предсједавајући Форума Данко Рауш поздравио је још једном присутне чланове 

Форума и госте и истакао највећи успјех то што је формиран Форум као тијело које 

повезује људе и организације из различитих друштвених области са заједничким циљем 

унапређења свеукупне безбједносне слике града. Рауш је позвао потпредсједника 

Форума Драшка Ђенадију да презентује досадашњи рад Форума. 

Презентација: „15. година рада приједорског Форума„ 

Презентацију о петнаестогодишњем раду Форума за безбједност заједнице града 

Приједора присутним гостима и члановима Форума припремио је и представио Драшко 

Ђенадија, замјеник предсједавајућег Форума. У презентацији је представљен начин 

оснивања овог тијела, наведене су институције које учествују у његовом раду и 

објашњена  веза овог тијела са Скупштином града. Речено је да је ово тијело до сада у 

континуитету одржало 75 радних сједница на којима је расправљано о 350 тачака 

дневног реда, да су сједнице пратили сви заинтересовани медији као и међународне 

организације и да су сви записници са сједница редовно објављивани на сајту Града 

Приједор. Присутнима су такође представљене и објашњене мисија и визија Форума за 

безбједност, донесени документи по којима Форум ради као и основна претпоставка  за 

успјешан рад овог тијела која полази од чињенице да је безбједност интерес и потреба 

сваког појединца и институције у заједници. Такође, представљен је широк спектар 

различитих питања којима се у досадашњем раду бавио Форум, истакнути су примјери 

добре праксе, наведене кампање које су реализоване у сарадњи са другим субјектима и 

апострофирана питања и теме којима ће се Форум бавити у наредном периоду. У 



завршном дијелу презентације речено је да је Форум у свом досадашњем раду изградио 

препознатљиву позицију у локалној заједници, да су грађани упознати са постојањем 

овог тијела и да знају да оно ради за њихове интересе, те да власти подржавају његов 

рад и уважавају његове ставове. Изражена је и спремност да се на бази постојећих 

искустава у раду помогне и другим локалним заједницама у окружењу, а да се кроз 

контакте са вишим органима власти ради на законској формализацији овог тијела како 

би сви Форуми у Републици Српској радили под истим условима и на усаглашен начин. 

Након презентације присутнима се обратио и градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић. Градоначелник је честитао члановима Форума 15 година успјешног рада и 

истакао веома позитивне оцјене овом тијелу, како локалне заједнице тако и шире. 

Градоначелник је истакао да основа за даљи развој града у свим областима почива 

управо на квалитетним безбједносним условима, у чему Форум даје велики допринос. 

Присутнима се обратио и начелник ПУ Приједор Далибор Иванић и честитао јубилеј 15 

година рада Форума. Према његовим ријечима тимски рад, превенција и сарадња су 

кључне компоненте за постизање и одржавање доброг стања безбједности, и управо те 

три компоненте су основ рада Форума, али и Полицијске управе Приједор.  

 

Честитке Форуму упутио је и шеф бањалучке канцеларије ОСЦЕ-а Дмитриј Иорданиди 

који је нагласио да мисија ОСЦЕ-а већ дужи низ година прати успјешан рад овог 

тијела, да је са истим успостављена коректна сарадња и да очекује да ће се већ у  

наредној години реализовати и неки конкретни заједнички пројекти који су у фази 

разраде. 

 

 

Свечани дио сједнице завршен је у 14,00 часова 

 

 

 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

 

 

 

Предсједавајући Форума 

Данко Рауш, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Broj: 05/18 
 

 

Zapisnik sa radno svečane sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora – 

15 godina rada Foruma, održane u Hotelu Prijedor, 29.11.2018. godine, sa početkom u 

12:00 časova. 

 

 

Prisutni:  

 

Danko Rauš – predstavnik JU Centar za socijalni rad i predsjednik Foruma, Sead Jakupović – 

predsjednik Skupštine grada Prijedora, Goran Dragojević – potpredsjednik Skupštine grada 

Prijedora, Draško Đenadija – predstavnik civilne zaštite i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, 

Mladen Majkić – Pravoslavna vjerska zajednica, Dragica Vukmir Vujaković – predstavnica 

JZU bolnica Prijedor, Zoran Inđić  – predstavnik Policijske uprave Prijedor,  Radenko Petrić – 

predstavnik TVJ Prijedor,  Mile Došenović PU Prijedor PS Prijedor 1, Milan Glamočanin – 

šef Odsjeka za mjesne zajednice, Siniša Obradović – predstavnik JZU Dom zdravlja Prijedor, 

Miloš Kovačević – predstavnik Policijske uprave Prijedor PS za bezbjednost saobraćaja, 

Omer Redžić – predstavnik Islamske vjerske zajednice, Vanja Dejanović – ispred Centra za 

mentalno zdravlje, Tomislav Blaha – Udruženje Čeha „Češka besjeda“, Mladen Bosančić – 

predstavnik Komunalne policije, Milorad Vujmilović – predstavnik Odjeljenja za stambeno 

komunalne poslove,  Sanja Munjiza – predstavnik Aktiva direktora osnovnih škola, Ognjen 

Vukić – predstavnik Radio kluba „Kozara“ Prijedor, Mirko Brkić – Savjet za bezbjednost 

saobraćaja i AMS Prijedor, Zdravko Ostojić – predstavnik Odjeljenja za društvene djelatnosti,  

Darko Dragić – Odsjek za inspekcijske poslove, Radovan Đaković – predstavnik 

Omladinskog savjeta Prijedor, Davorin Šikman – predstavnik Arcelor Mital Prijedor, Sandra 

Kusonjić – predstavnik JZU Dom zdravlja Prijedor, Igor Ličina i Aleksandra Popić – ispred 

misije OSCE-a, Pripadnici misije EUFOR-a iz Čilea - lot tim Banja Luka, Dragica Janković – 

predstavnik Odsjeka za mjesne zajednice i tehnički sekretar Foruma. 

 

 

Dnevni red: 

 

 

7. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg; 

8. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka; 

9. Promocija hraniteljstva; 

10. Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava; 

11. Novoidentifikovani problemi; 

12. Ostala pitanja.  

 

 



1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg 

 

Predsjedavajući Foruma Danko Rauš 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  04/18 od  27.09.2018. godine, jednoglasno je 

usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo. 
 

 

3. Promocija hraniteljstva 

 

Danko Rauš, predstavnik Centra za socijalni rad Prijedor upoznao je prisutne da je 

16.11.2018. godine, na dan Centra za socijalni rad u prostorijama centra, prikazan 

dokumentarni film subjektima partnerima iz lokalne zajednice o promociji hraniteljstva. 

Prema evidenciji centra evidentirane su 32 hraniteljske porodice u kojima je zbrinuto 39 lica. 

Značaj hraniteljskih porodica je u tome da se smanji broj maloljetnih lica djece koja se 

zbrinjavaju u dječije domove, a da im se pruži smještaj u porodicama, odnosno porodična 

zaštita. Rauš je istakao da će na nekim od slijedećih sastanaka Foruma obezbijediti tehniku 

kako bi se dokumentarni film o tome prikazao svim članovima Foruma.  

 

4. Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava 

Po ovoj tački dnevnog reda izvjestilac je bio Draško Đenadija predstavnik Odsjeka za civilnu 

zaštitu. Đenadija je upoznao prisutne da na području grada Prijedora unazad dvije godine ne 

postoje površine koje se karakterišu kao minska polja i da je u poslijeratnom periodu 

pregledano i deminirano ukupno  61.393 m2 ovakvih površina. Problem predstavljaju 

neeksplodirana ubojna sredstva zaostala iz rata koja se i danas  pronalaze na terenu. U 

posljednjih 18 godina, kako se zvanično radi na ovim pitanjima na području grada Prijedora 

,Odsjek za civilnu zaštitu zajedno sa deminerskim timom Republičke uprave  civilne zaštite 

intervenisao je na 1.368 pojedinačnih lokacija na kojima je pronađen NUS i tom prilikom 

onesposobio 5.114 komada ručnih bombi različitih modela izrade, 1.588 tromblonskih mina, 

16 protivtenkovskih mina, 740 protiv pješadijskih mina, 568 zolja, osa ili raketa za ručni 

bacač, 341 minobacačku granatu različitog kalibra, 130.018 komada municije različitog 

kalibra, 11 avio bombi iz Drugog svjetskog rata, 162.555 kg različitih vrsta eksploziva i 697 

ostalih sredstava među koja spadaju različiti upaljači, protivavionska municija, detonatorske 

kapsle i razne vrste štapina. Što se tiče tekuće godine, može se konstatovati blago smanjenje 

otkrivenih slučajeva pojave NUS-a na terenu jer su do sada zabilježena 52 pojedinačna slučaja 

na kojima je identifikovano i neutralisano 50 ručnih bombi, 22 tromblona, 1 protivtenkovska 

mina, 1 protivpješadijska mina, 11 zolja, 3 minobacačke granate, 309 kom. municije, 525 kg 

eksploziva i 8 kom. ostalih sredstava. Pored operativnih poslova na uklanjanju ovih sredstava 

Odsjek za civilnu zaštitu zajedno sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta Prijedor sprovodi 

i preventivne aktivnosti iz ove oblasti na način da svake godine priprema i organizuje 

Gradsko takmičenje učenika osnovnih škola uzrasta sedmih razreda kroz program 

„Upoznavanje na opasnost od mina“. Ono što je važno napomenuti   je da do sada nije bilo 

povređivanja kao ni smrtnih slučajeva kod lica koja se bave uklanjanjem ovih sredstava, kao 



ni kod populacije učenika i građana na području grada Prijedora, što govori o veoma 

ozbiljnom pristupu svih aktera kada su u pitanju poslovi deminiranja i uklanjanja 

neeksplodiranih ubojnih sredstava. Ova tema predviđena je kao tačka dnevnog reda u 

Godišnjim programu rada Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora i ima svoje 

značajno mjesto u sagledavanju bezbjednosnih rizika po građane i imovinu na području našeg 

grada. 

 

5. Novoidentifikovani problemi 

Šef odsjeka za mjesne zajednice Milan Glamočanin istakao je problem Društvenog doma u 

Petrovu. Naime, postoje društveni domovi koji nisu privedeni funkciji za korištenje i oni su 

često meta lica sa asocijalnim ponašanjem, koji se okupljaju kod domova. Konkretne korake 

je preduzeo Savjet mjesne zajednice Petrovo na zatvaranju provaljenih prostorija, odnosno 

pečaćenju doma. Glamočanin je pozvao sve nadležne službe da proprate dalja dešavanja. 

Takvih objekata ima i u LJubiji.  

 

Dom u Petrovu je smješten pored ambulante porodične medicine, škole i vjerskih objekata i 

često je izložen provaljivanju i devastiranju istakla je član Savjeta mjesne zajednice Petrovo 

Sandra Kusonjić. 

 

Članovi Foruma za bezbjednost zatražili su na sastanku cijelovitiju informaciju od nadležnih 

službi da pripreme za slijedeći sastanak, koliko je takvih objekata na području grada. 

 

Darko Dragić, predstavnik Odsjeka za inspekcijske poslove, istakao je da su u odsjeku 

upoznati sa ovim problemom, da je i sam učestvovao u izricanju mjere zabrane upotrebe tih 

objekata i pečaćenju istih, ali smatra da je najveći problem u neriješenosti imovinsko pravnih 

odnosa, a da evidencija tih objekata postoji u Odjeljenju za prostorno uređenje. 

 

Radenko Petrić, predstavnik TVJ Prijedor, istakao je problem beskućnika koji provaljuju u 

takve prostorije i dovode do izbijenja požara, da je u takvim slučajevima bilo nekoliko 

intervencija TVJ.  

 

Petrić je istakao i problem deponije otpadnih guma u Gomjenici (Baltin Bare) koje se često 

pale, čak se zna zapaliti i po 500 guma što predstavlja veliki ekološki problem i opasnost.  

 

Petrić je istakao i problem Samačke zgrade u Ulici Kralja Aleksandra  koji predstavljaju loši 

dimnjaci koji izazivaju potencijalnu opasnost od paljenja, ne postoji zajednica etažnih 

vlasnika u zgradi, a vlasnici stanova ništa ne preduzimaju na sanaciji dimnjaka.  

 

Direktorica OŠ „Branko Ćopić Sanja Munjiza istakla je problem u Rudničkoj ulici. Naime, 

radnici Toplane izvodili su radove na grijanju, vršeno je uklanjanje ploča kod zgrade 

„Karingtonka“ i kopali su do cijevi, da bi nakon toga samo zemlju vratili, a ostavili betonske 

ploče. Poznato je da je škola u blizini i da djeca tuda svakodnevno prolaze. Radovi su vršeni 

prije mjesec dana i nisu izvršili sanaciju. 

 

Munjiza je istakla i problem loše osvjetljenosti Rudničke ulice u večernjim časovima. 

 

 



6. Ostala pitanja 

 

Mirko Brkić predstavnik Savjeta za bezbjednost saobraćaja i AMS Prijedor upoznao je 

prisutne da je u realizaciji posebnih mjera bezbjednosti iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja 

na putevima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“, br.63/11) i Pravilnika o školskim 

saobraćajnim patrolama („Službeni glasnik RS“, br.22/16), a koja se odnose na bezbjedno 

učestvovanje djece u saobraćaju, Auto-moto savez Republike Srpske, u saradnji sa 

Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Ministarstvom prosvjete i kuklture RS i drugim 

nadležnim organima, tokom 2017. a posebno u 2018. godini izvršio je opremanje školskih 

saobraćajnih patrola sa svjetloodbojnim prslucima, kačketima i palicama, sve sa oznakama 

„Školska saobraćajna patrola“. Auto-moto društvo Prijedor u saradnji sa PU Prijedor, 

Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja i osnovnim školama sa područja Grada Prijedora, 

u periodu od 03. do 19.10.2018. godine izvršio je praktičnu obuku i ispit iz poznavanja pravila 

saobraćaja za 6 školskih saobraćajnih patrola sa područja Grada Prijedora: 

  

8. JU OŠ „Ćirilo i Metodije“, Trnopolje; 

9. JU OŠ „Kozarac“; 

10. JU OŠ „Petar Kočić“ Prijedor; 

11. JU OŠ  „Dositej Obradović“, Prijedor; 

12. JU OŠ „Desanka Maksimović“, Prijedor; 

13. JU OŠ „Branko Ćopić“, Prijedor; 

14. JU OŠ „Petar Petrović NJegoš“, Busnovi ispit je održan  27.04.2017. godine. 

 

Postupak je provela komisija imenovana od strane direktora škola i u skladu sa Pravilnikom o 

školskim saobraćajnim patrolama i Programom osposobljavanja članova školske saobraćajne 

patrole. Za članove školskih saobraćajnih patrola koji su pokazali zadovoljavajuće znanje 

izdate su posebne legitimacije članova školske saobraćajne patrole. Smatra se da je formiranje 

školskih saobraćajnih patrola, ne samo izvršenje zakonskih obaveza AMS RS, već veliki 

doprinos bezbjednom učešću djece u saobraćaju uz obavezu osnovnih škola da koriste školske 

saobraćajne patrole na način regulisan ZOBS RS i Pravilnikom o školskim saobraćajnim 

patrolama.  

 

Brkić navodi da je sa istim ciljem bezbjednog učešća djece u saobraćaju Agencija za 

bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u oktobru mjesecu 2018. godine izradila Elaborat 

bezbjednosti saobraćaja pod nazivom „Školski putevi ka osnovnoj školi Petar Kočić u 

Prijedoru“. Elaborat je proizišao kao rezultat analize postojećeg stanja u zoni škole i 

pristupnih puteva kao i lociranju posebno izraženih opasnih mjesta i  ankete - stavova 

roditelja, sa prijedlogom mjera za unapređenje bezbjednog dolaska i odlaska djece - đaka OŠ 

Petar Kočić. Elaborat predviđa i određena materijalna sredstva i finansijska ulaganja u 

otklanjanju uočenih nedostataka i problematike, u čemu je školi neophodna pomoć kako 

lokalne zajednice tako i republičkih organa i potencijalnih donatora.  

 

Brkić predlaže da se sa nivoa Foruma ukaže na značaj rješavanja problematike OŠ „Petar 

Kočić“ i naravno podrži Agencija za slične elaborate za druge škole sa područja Grada 

Prijedora.  

 

Forum je apelovao da se u rješavanje ove problematike uključi Savjet za bezbjednost 

saobraćaja grada Prijedora. 

 



Brkić je istakao i aktivnosti koje se sprovode na pripremi vozila i vožnji u zimskim uslovima, 

što zahtjeva dodatni oprez. 

 

 

Sjednica je završena u 13,00 časova 

 

 

Nakon radnog sastanka Foruma za bezbjednost zajednice, prešlo se u veliku salu nakon čega 

je svečano obilježena petnaestogodišnjica rada Foruma. 

 

Svečanom dijelu, pored aktivnih članova Foruma, prisustvovao je gradonačelnik Prijedora 

Milenko Đaković, načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić, šef kancelarije OSCE-a Banja Luka 

Dmitrij Iordanidi, Glavni okružni javni tužilac Mladen Mitrović, predstavnici vjerskih 

zajednica, direktori javnih preduzeća i ustanova grada Prijedora, mediji i ostali gosti. 

 

Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pozdravio je još jednom prisutne članove Foruma i 

goste i istakao najveći uspjeh to što je formiran Forum kao tijelo koje povezuje ljude i 

organizacije iz različitih društvenih oblasti sa zajedničkim ciljem unapređenja sveukupne 

bezbjednosne slike grada. Rauš je pozvao potpredsjednika Foruma Draška Đenadiju da 

prezentuje dosadašnji rad Foruma. 

Prezentacija: „15. godina rada prijedorskog Foruma„ 

Prezentaciju o petnaestogodišnjem radu Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora 

prisutnim gostima i članovima Foruma pripremio je i predstavio Draško Đenadija, zamjenik 

predsjedavajućeg Foruma. U prezentaciji je predstavljen način osnivanja ovog tijela, 

navedene su institucije koje učestvuju u njegovom radu i objašnjena  veza ovog tijela sa 

Skupštinom grada. Rečeno je da je ovo tijelo do sada u kontinuitetu održalo 75 radnih 

sjednica na kojima je raspravljano o 350 tačaka dnevnog reda, da su sjednice pratili svi 

zainteresovani mediji kao i međunarodne organizacije i da su svi zapisnici sa sjednica 

redovno objavljivani na sajtu Grada Prijedor. Prisutnima su takođe predstavljene i objašnjene 

misija i vizija Foruma za bezbjednost, doneseni dokumenti po kojima Forum radi kao i 

osnovna pretpostavka  za uspješan rad ovog tijela koja polazi od činjenice da je bezbjednost 

interes i potreba svakog pojedinca i institucije u zajednici. Takođe, predstavljen je širok 

spektar različitih pitanja kojima se u dosadašnjem radu bavio Forum, istaknuti su primjeri 

dobre prakse, navedene kampanje koje su realizovane u saradnji sa drugim subjektima i 

apostrofirana pitanja i teme kojima će se Forum baviti u narednom periodu. U završnom 

dijelu prezentacije rečeno je da je Forum u svom dosadašnjem radu izgradio prepoznatljivu 

poziciju u lokalnoj zajednici, da su građani upoznati sa postojanjem ovog tijela i da znaju da 

ono radi za njihove interese, te da vlasti podržavaju njegov rad i uvažavaju njegove stavove. 

Izražena je i spremnost da se na bazi postojećih iskustava u radu pomogne i drugim lokalnim 

zajednicama u okruženju, a da se kroz kontakte sa višim organima vlasti radi na zakonskoj 

formalizaciji ovog tijela kako bi svi Forumi u Republici Srpskoj radili pod istim uslovima i na 

usaglašen način. 

Nakon prezentacije prisutnima se obratio i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. 

Gradonačelnik je čestitao članovima Foruma 15 godina uspješnog rada i istakao veoma 

pozitivne ocjene ovom tijelu, kako lokalne zajednice tako i šire. Gradonačelnik je istakao da 



osnova za dalji razvoj grada u svim oblastima počiva upravo na kvalitetnim bezbjednosnim 

uslovima, u čemu Forum daje veliki doprinos. 

Prisutnima se obratio i načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić i čestitao jubilej 15 godina rada 

Foruma. Prema njegovim riječima timski rad, prevencija i saradnja su ključne komponente za 

postizanje i održavanje dobrog stanja bezbjednosti, i upravo te tri komponente su osnov rada 

Foruma, ali i Policijske uprave Prijedor.  

 

Čestitke Forumu uputio je i šef banjalučke kancelarije OSCE-a Dmitrij Iordanidi koji je 

naglasio da misija OSCE-a već duži niz godina prati uspješan rad ovog tijela, da je sa istim 

uspostavljena korektna saradnja i da očekuje da će se već u  narednoj godini realizovati i neki 

konkretni zajednički projekti koji su u fazi razrade. 

 

 

Svečani dio sjednice završen je u 14,00 časova 

 

 

 

Zapisnik sačinila Dragica Janković 

 

 

 

 

Predsjedavajući Foruma 

Danko Rauš, s.r. 


