Број: 01/21
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 24.02.2021. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко
Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајуће Форума,
Мирсад Дуратовић – предсједник Скупштине Града, Зоран Инђић – представник
Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ Приједор, Миле
Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор 1 , Дарко Драгић – представник Одсјека за
инспекцијске послове ГУ, Горан Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Тамара Лазић – ЈУ
Центар за социјални рад Приједор, Здравко Будимир – Актив директора основних
школа, Огњен Вукић – Радио клуб „Козара“ Приједор, Бранко Шврака – Одјељење за
саобраћај ГУ, Даворин Шикман – Арцелор Митал Приједор, Сњежана Драгојевић –
болница др Младен Стојановић, Миланка Егић – командир ПС Приједор 2, Томислав
Блаха – представник удружења националних мањина и Срђан Шобот – представник
Омладинског савјета града Приједор.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Усвајање записника са прошлог састанка
Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2020. годину
Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2021. годину
Анализа стања илегалних миграција на подручју ПУ Приједор за 2020. годину
Новоидентификовани проблеми
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Предсједавајућа Форума Вања Дејановић поздравила је све присутне чланове Форума
за безбједност и представила два нова члана Форума и то Предсједника Скупштине
Града Мирсада Дуратовића и представницу Опште болнице „ др Младен Стојановић“
Приједор, докторицу Сњежану Драгојевић., који су се кратко обратили Форуму и
исказали спремност да ће у оквиру својих могућноасти дати допринос раду овог тијела.

2. Усвајање записника са прошлог састанка од 24.12.2020. године
Предсједавајућа је укратко препричала записник са прошлог састанка од 24.12.2020.
године и дала га на расправу. Замјеник предсједавајуће Драшко Ђенадија примјетио је
да је у записнику изостављена активност припадника Радио мреже за опасност која
дјелује при радио клубу „ Козара“ из Приједора, а који су били ангажовани на потрази
за несталим авионом на подручју планине Козаре, при чему су дали велики допринос у
окончању ове активности и званично похваљени од стране припадника других
институција које су учествовале у овој потрази. Након ове интервенције записник са
прошле сједнице Форума једногласно је усвојен.
3. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2020. годину
Приједлог извјештаја о раду члановима Форума представила је предсједавајућа Вања
Дејановић:
Форум за безбједност заједнице Града Приједора је према свом основном концепту
дугогодишњег рада који се и даље одвијао и дјеловао кроз партнерску сарадњу и
ефикасну комуникацију свих релевантних субјеката града Приједора који су наставили
да континуирано и равноправно, према томе, партиципирају у активностима и
договорима који су реализовани кроз заједнички створен план активности Форума у
сврху постизања и стварања безбједносног амбијента за живот свих грађана и
просперитет града Приједора.
У свом раду и током 2020. године Форум је наставио са активностима препознавања
свих облика проблематике града који су били ризични за безбједносно стање града и
грађана и дао свој допринос рјешавању безбједносне проблематике на начин који је
подржан усаглашавањем и кроз координацију свих, у рад Форума укључених,
представника институција са подручја града Приједора.
У 2020. години одржане су 4 редовне сједнице Форума према дневном реду и програму
који је био прилагођен актуелним околностима пандемије уз придржавање свих
претходно донесених епидемиолошких мјера у вези са тим.
Радни састанци руководства Форума са представницима других институција са
подручја града Приједора и са другим организацијама које су показале интерес и
иницијативу у погледу успостављања сарадње са Форумом су, такође, реализовани у
околностима које су биле прилагођене тренутним приликама.
АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2020. ГОДИНИ
У раду Форума током извјештајног периода идентификовани су и разматрани сљедећи
безбједносни проблеми:
-

Реализација програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном
плану Форума за безбједност заједнице Града Приједор за период 2018-2021.
Реализација задатака који су проистекли из текуће безбједносне ситуације на
подручју града Приједора у току 2020. год. у циљу унапређивања општих
прилика за безбједан живот грађана.

-

-

-

Подршка Форума свим активностима који су у вези са провођењем усвојених
планова интегритета у основним и средњим школама са подручја града
Приједора.
Настављено је праћење стања саобраћаја на подручју града уз давање подршке
свим изнијетим препорукама из области превенције и предавања из безбједности
саобраћаја.
Учешће Форума у свим активностима спречавања сваког облика физичког и
другог насиља над било којом групом или појединцем уз подршку надлежним
полицијским и правосудним институцијама да у складу са законом документују
и спроведу правни процес до краја.
Форум је дјеловао у правцу давања саопштења о спроведеним активностима
супростављања ширења Корона вируса у циљу заштите здравља становништва и
ограничавања неконтролисаног ширења пандемије.
Промотивне активности Форума из области измјена и допуна закона о
спречавању насиља у породици.
Подршка измјенама и допунама закона којим би се значајно пооштриле казнене
мјере у области саобраћаја у циљу превенције повређивања и смртних исхода.
Укљученост у активностима које се спроводе на тему толеранције и промоције
примјера добре међуљудске комуникације, односа и сарадње.
Подршка Форума активностима сагладавања стања путних комуникација на
прилазним правцима до основних школа који треба да допринесу већој
безбједности кретања пјешака.
Укљученост Форума у активностима и упознавање субјеката заједнице о
процедури збрињавања лица са потешкоћама у менталном здрављу.
Подршка Форума у активностима заједничког рада свих субјеката који учествују
и могу да учествују у проналаску несталих лица са препоруком да се организују
радни састанци са релевантним субјектима којим би се ријешило питање
реализације протокола о поступању у вези са поменутом проблематиком.
Учешће Форума на три различите дводневне обуке о дјеловању Форума на
безбједност грађана у јединицама локалне самоуправе у РС у превенцији и
одговору на радикализам и насилни екстремизам.
Информисање о тренутном стању епидемиолошке ситуације у граду Приједору и
у Републици Српској.
Иницијатива Форума према Одјељењу за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове у циљу рјешавања
ознака ограничавања брзине у граду Приједору.
Подршка Форума активностима које су спроведене на тему „16 дана активизма у
области насиља у породици“.
Иницијатива Форума у правцу подстицања пријављивања недозвољених радњи
од стране грађана у циљу сузбијања новоидентификованих појава и проблема.
Учешће Форума у радио емисијама приликом обиљежавања дана толеранције и
учешће у истраживачким активностима које проводи Факултет безбједносних
наука Бања Лука.
Форум је давао подршку и свим другим активностима за које је препознао да су
од значаја за безбједност и напредак града Приједора.

Без обзира на ограничене околности рада и дјеловања у актуелној ,пандемијом
захваћеној, ситуацији која је значајно утицала на опште живљење и функционисање
грађана Приједора , Форум за безбједност у заједници града Приједора је наставио са
активностима у овом извјештајном периоду дајући свој допринос остваривању што

боље безбједносне ситуацију у граду Приједору кроз подршку и препоруке у вези са
тим.
Веза Форума са скупштином Града се остварује преко Савјета за безбједност као
сталног скупштинског тијела и са грађанима преко званичне wеб странице Града
Приједора уз правовремено извјештавање о раду Форума који се доставља
градоначелнику , органима градске управе, Полицијској управи, институцијама и
субјектима који партиципирају у раду Форума.
Састанцима Форума омогућено је присуство свим заинтересованим медијима.
Након неколико краћих и углавном афирмативних дискусија чланова Форума
Извјештај о раду за 2020. годину је једногласно усвојен.
4. Разматрање и усвајање приједлога Програма рада Форума за 2021. године
Приједлог програма рада члановима Форума представио је Драшко Ђенадија, замјеник
предсједавајуће:
Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2021. години базираће се на
реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном плану
Форума за безбједност заједнице Града Приједора за период 2018. – 2021. година, као и
на реализацији задатака који проистекну из актуелне безбједносне ситуације на
подручју града Приједора у току 2021. године, а све у циљу даљег унапређења општег
безбједносног амбијента као и успостављеног нивоа рада по свим сегментима
безбједности на подручју града Приједора..
Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз слиједеће активности :
1. Провођење Акционог плана и Плана превентивних активности на сузбијању
малољетничке деликвенције и примјена алтернативних мјера кроз:
- Одржавање редовних радних састанака Радне групе на нивоу града Приједора,
- Предавања у основним и средњим школама на тему „ Вршњачко насиље „
- Предавања у основним и средњим школама на тему злоупотреба дрога и
опасности од злоупотребе интернета на друштвеним мрежама.
2. Провођење Програма за спречавање насиља у породици и јачање капацитета
установа за супростављање овој појави кроз:
- Промоција здравих стилова живота, превенција болести зависности и кампање
за спречавање насиља у породици,
- Промоција породичних вриједности и утицај на свијест младих људи кроз
одговорно родитељство,
- Подршка јачању капацитета институција за помоћ жртвама насиља у породици,
- Подршка и провођење превентивних програма у раду са дјецом и омладином
кроз дневно збрињавање – Дневни центар
3. Провођење програма превенције ризичног понашања код младих са проблемима
зависности кроз:
-Реализацију Програма примарне превенције раног конзумирања алкохола код
дјеце и младих људи,
-Подизање свијести о ризику и посљедицама од болести зависности,
-Учешће у кампањи „ Мјесец борбе притив зависности.

4. Борба против корупције
– Подршка изради и усвајању властитих планова интегритета институција које
учествују у раду Форума за безбједност,
- Едукација грађана на уочавању и пријављивању коруптивних радњи.

5. Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017.2021. године кроз:
- Редовно одржавање кварталних састанака субјеката задужених за праћење
реализације Акционог плана,
- Поступање по Акционом плану превенције и координација заједничких
Активности са другим субјектима,
- Јавно реаговање и осуда свих инцид. и кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда у складу са Протоколом у случају појаве ових инцидената.
-Учешће у изради новог Акционог плана превенције за период 2022 – 2026.

6. Унапређење брзине и квалитета дјеловања субјеката заштите кроз наставак
опремања Градског оперативно комуникативног центра, као и субјеката заштите и
спасавања материјално техничким средствима и опремом за извршавање задатака
заштите и спасавања.
7. Рад на припреми и реализацији пројеката и сарадња са
организацијама.

донаторским

8. Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих иницијатива на
питањима формализације рада Форума за безбједност како у легислативи
републичког тако и локалног нивоа власти.
9. Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност
кроз рад регионалних канцеларија МЗ.
10. Учешће у различитим кампањама „ Заштитимо дјецу у саобраћају „ , „ Безбједност
и превенција криминала почињу са вама „ , „ Сузбијање просјачења „ и др.
11. Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске
помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава.
12. Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и
по потреби покретање одговарајућих превентивних иницијатива и акција у
заједници.
13. Наставак рада у „ Мрежи снажних градова“ коју је формирала Генерална скупштина
УН 2015. и у коју је Град Приједор примљен крајем 2016. године.
14. Промоција волонтерског рада у заједници.
15. Припреме за израду четворогодишњег Стратешког безбједносног плана Форума
Града Приједора за период 2022. – 2025. године

16. Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града Приједора.

Након представљања Приједлога програма за ријеч се јавила др Сњежана Драгојевић,
представник Опште болнице и констатовала да је добро да је Форум у својим
активностима програмирао и активности у раду са ризичним групама младих људи.
Општа констатација осталих дискутаната је да је програм добро конципиран и да даје
довољно ширине за дјеловање свих институција које учествују у раду Форума, а
закључено је, такође, да се програм у складу са потребама може дограђивати током
календарске године.
Након расправе Програм рада Форума за 2021. годину је једногласно усвојен.
5.Анализа стања илегалних миграција на подручју ПУ Приједор за 2020. годину
Са предметном анализом присутне је упознао Инђић Зоран испред ПУ Приједор:
У току 2020. године на подручју Полицијске управе Приједор контролисано је и
евидентирано укупно 1134 илегалних мигранта (2019. године 827) или више за 37 %.
По полној структури 1074 мигранта су мушкарци и 60 је лица женског пола.
Највећи број лица је из Пакистана – 251, Авганистана – 228, Марока – 174 итд.
Током 2020. године откривено је и евидентирано 6 кривичних дјела „Кријумчарење
људи“, Тужилаштву БиХ поднесено је 6 извјештаја, пријављено је 10 лица, а у
извршењу једног кривиног дјела учествовао је и илегални мигрант из Египта.
У току 2020. године три илегална мигранта смртно су страдала (један утапањем у
ријеку Уну и два мигранта усљед удара локомотиве приликом кретања жељезничком
пругом).
У 2020. години евидентиран је један случај физичког сукоба између већег броја
миграната, о чему је надлежном тужилаштво достављен извјештај о предузетим
мјерама и радњама.
У циљу очувања и заштите личне и имовинске безбједности грађана,
спречавања извршења кривичних дјела и прекршаја, полицијски службеници
Полицијске управе Приједор, свакодневно врше надзор над кретањем илегалних
миграната, остварују потребну сарадњу са полицијским службеницима Граничне
полиције и надлежним Теренским центром Службе за странце Бања Лука, с циљем да
се кретање илегалних миграната стави под потпуну контролу и омогући несметано
упућивање у прихватне центре. У наредном периоду, интензивираће се присуство и
рад полицијских службеника на терену, посебно на мјестима гдје се илегални мигранти
најчешће крећу и окупљају, те наставити са предузимањем свих законских мјера и
радњи. Такође, активности полиције биће усмјерене на сузбијање, спречавање и
откривање КД „Кријумчарење људи“ и процесуирање њихових починилаца.
Форум је констатовао да полиција када је у питању рад са мигрантима успјешно
извршава обавезе из своје надлежности и предлаже да се у наредном периоду у ову
проблематику укључе и сви други субјекти који могу дати свој допринос и помоћи
полицији као што су превозничка предузећа и Општинске/Градске управе са подручја
приједорске регије, пружајући по потреби помоћ из своје надлежности, а које ће се у

складу са новонасталом ситуацијом дефинисати кроз приједлоге и сугестије Форума за
безбједност те у међусобним комуникацијама.
6. Новоидентификовани проблеми
На почетку ове тачке дневног реда затражено је од представника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско стамбене послове
да извјести Форум о степену реализације иницијатива и закључака са прошлих сједница
Форума. Одговоре је дао представник Одјељења Бранко Шврака који је рекао:
По допису Полицијске управе Приједор, као и редовним обиласком градског подручја,
извршено је снимање графита непримјереног и увредљивог садржаја на стамбеним
зградама, гаражама и другим објектима. На подручју града Приједора уочено је
постојање графита са поменутим садржајима на 13 појединачних локација и то у
улицама: Светосавска, Занатска, Милоша Обилића, Вука Караџића, Краља Александра,
Војводе Путника, Митрополита Петра Зимоњића и др Младена Стојановића. Сви
наведени графити су прекречени.
Такође је упознао Форум да управљање и повјеравање послова грађења,
реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите мреже магистралних путева и
регионалних путева врши Јавно предузеће „ Путеви Републике Српске“ члан 16. Закона
о јавним путевима РС ( „ Службени гласник РС „ број 89/13 ), док реконструкцијуизградњу, одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од значаја за
Град Приједор и улица у насељима врши Град Приједор путем Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове, члан 12.
Одлуке о локалним путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима ( „
Службени гласник општине Приједор“ број 08/07).
Узимајући у обзир да се у град улази преко магистралних и регионалних путева
надлежност за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на дијелу
магистралног и регионалног пута има Јавно предузеће „ Путеви Републике Српске“.
Горан Гаврановић , испред Полицијске станице за безбједност саобраћаја, поновио је да
се ради о потреби постављања само 6 саобраћајних знакова за ограничење брзине на 50
км на сат који би се поставили поред табли са ознаком насељеног мјеста „ Приједор „ и
то 4 знака на магистралним путевима и 2 знака на регионалним путевима (улази из свих
праваца). Без ових знакова дозвољена брзина возила градским улицама на мјестима гдје
нема посебног знака је 80 км на сат , што је недопустиво, а истовремено отежава рад
полиције јер све казне за прекорачење брзине у граду падају на судовима због
поменутог недостатка, а са друге стране грађани негодују јер се кроз насеља вози
великом брзином.
Након више дискусија о овом проблему о којем је Форум расправљао у више наврата
без коначног епилога надлежних, закључено је да Одјељење за стамбено комуналне
послове упути захтјев „ Путевима Републике Српске „ да ријеше овај проблем.
Гаврановић је такође напоменуо да се на путевима на подручју града отворило много
ударних рупа , те да је повећан број захтјева возача да се од стране полиције врше
увиђаји о насталој штети на аутомобилима, посебно је критична ударна рупа у

Козарској улици, на прилазу болници која се због неквалитетне санације појављује
сваке године и представља велику опасност за возаче. Истакао је и потребу за
обнављањем пјешачких прелаза јер су многи изблиједили од утицаја времена па их је
потребно обновити, као и потребу бржег и ефикаснијег дјеловања зимских служби на
ниским температурама истичући проблем поледице на надвожњаку на Пећанима који
се десио 02.12. 2020. године када је због проклизавања више возила саобраћај на том
мјесту био обустављен до јутарњих часова.
Форум очекује да ће надлежно Одјељење узети у обзир уочене недостатке на путној
мрежи и правовремено их отклонити у склопу својих редовних активности.
Представници полиције истакли су добробит постојећег система видеонадзора у
разоткривању различитих кривичних дијела и прекршаја и отворили питање његовог
проширања са већим бројем камера. Замјеник предсједавајуће Форума упознао је
чланове да су у току протекле календарске године преко средстава цивилне заштите
набављене још двије камере које ће се инсталирати након што се преко Одјељења за
стамбено комуналне послове дефинише начин напајања електричном енергијом, а
такође да је и у овој календарској години планирана набавка још двије камере за које ће
се у договору са полицијом одредити нове локације за постављање. За нека значајнија
проширења овог система потребна су већа финансијска средства и у наредном периоду
треба тражити начине да се она дефинишу, како на локалном тако и уз помоћ
републичког нивоа власти.
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине Града, упознао је чланове Форума и
представнике полиције да су се у селима на лијевој обали ријеке Сане појавила лица
која куцају на врата грађанима нудећи продају посуђа, а притом извршавају кривична
дјела крађе и отимања новца. Такође, упозорио је на појаву да се у послијеподневним и
вечерњим часовима врши превоз дрвних сортимената нерегистрованим камионима који
су преоптерећени и оштећују путну мрежу те је с тим у вези затражио чешће обиласке
полиције и других надлежних служби око процесуирања ових појава.
Представници полиције саопштили су да је већ било процесуирања лица која су
откривена у чињењу ових дјела и истовремено упутили апел грађанима да позивом на
бесплатан број 122 пријављују полицији ове догађаје како би исти правовремено
интервенисали.
Дуратовић је изнио и захтјев родитеља ученика, који из села Алишићи похађају наставу
у основној школи у Оштрој Луци и који се због недостатка пјешачке стазе или тротоара
морају кретати магистралним путем у дужини од око 300 метара, да им се покуша
ријешити њихов проблем јер су изложени великој опасности.
Форум иницира надлежнима да сагледају могућности рјешавања овог проблема и
предложе адекватно рјешење.
Петрић Раденко, испред ТВЈ Приједор, упознао је Форум о појави већег броја пожара
на отвореном простору који настају приликом несавјесног спаљивања корова и грања,
као и о појави пожара на контејнерима који се дешавају послије поноћи, а посебно у
улици Краља Александра гдје је за 2 мјесеца трајно онеспособљено око 20 пластичних
контејнера.

Форум апелује на грађане да поведу више рачуна код спаљивања корова примјењујући
препоручене мјере превенције као што су позајмљивање од ТВЈ брентача за гашење
почетних пожара, најављивање паљења ТВ јединици и спаљивање у мањим количинама
уз претходну припрему мјеста спаљивања.
Здравко Будимир, предсједник Актива директора основних школа, упознао је Форум да
је актив директора упозорио на повећану брзину кретања аутомобила у близини школа
и потребу повећане контроле полиције на тим мјестима. Изјавио је да се и школе преко
својих саобраћајних патрола укључују у смањење опасности за ученике у близини
школа. Истакао је добру сарадњу са полицијом на пројекту „ Дан сигурног интернета“
при чијој реализацији је владао велики интерес ученика и родитеља.
Такође, навео је
да је примјећено да се у близини школе у Гаревцима у
послијеподневним часовима окупљају лица која нису ученици те школе, затим је указао
на притужбе из школе на Пећанима који упозоравају на уско грло за пјешаке код моста
у истоименом насељу гдје није безбједно кретање ученика као и на захтјев основне
школе из Брезичана да им се аутобуско стајалиште за дјецу измјести са раскрснице на
магистралном путу гдје је превелика фреквенција саобраћаја.
Дарко Драгић, представник инспекција, истакао је проблем повећане аерозагађености у
ширем градском подручју као последица великог броја индивидуалних ложишта и
велике фреквенције саобраћаја и најавио да је у фази доношење Одлуке о квалитету
ваздуха која би требала отворити могућност за предузимање адекватних мјера за
смањење негативног утицаја по становништво.
Такође , упозорио је на појаву једног броја дивљих депонија и потребу како санације
истих тако и за едукацијом грађана на тему управљања отпадом које није на
задовољавајућем нивоу.
Срђан Шобот, испред Омладинског савјета, саопштио је да је на основу досадашњих
закључака Форума, остварен контакт са навијачким групама и да ће се са њима
покушати радити у двије фазе. У првој фази им је омогућена слободна површина за
исцртавања навијачког графита који је примјерно урађен , а у другој фази радиће се на
успостављању партнерског односа како би се заједно разговарало о потребама ове
популације и смањењу негативних појава за које се везују навијачке групе.
Форум тражи и од управе ФК „ Рудар“ и осталих институција да дају свој допринос и
помогну Омладинском савјету у успостављању боље сарадње са овом популацијом
младих који траже своје мјесто у друштву.
7.Остала питања
Није било дискусија по овој тачки дневног реда.
Сједница је завршена у 14, 30 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија
Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић.с.р.

Broj: 01/21

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 24.02.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško
Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajuće Foruma, Mirsad
Duratović – predsjednik Skupštine Grada, Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave
Prijedor, Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS
Prijedor 1 , Darko Dragić – predstavnik Odsjeka za inspekcijske poslove GU, Goran
Gavranović – PU Prijedor PSBS, Tamara Lazić – JU Centar za socijalni rad Prijedor,
Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Ognjen Vukić – Radio klub „Kozara“
Prijedor, Branko Švraka – Odjeljenje za saobraćaj GU, Davorin Šikman – Arcelor Mital
Prijedor, Snježana Dragojević – bolnica dr Mladen Stojanović, Milanka Egić – komandir PS
Prijedor 2, Tomislav Blaha – predstavnik udruženja nacionalnih manjina i Srđan Šobot –
predstavnik Omladinskog savjeta grada Prijedor.

Dnevni red:
8. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
9. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2020. godinu
11. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2021. godinu
12. Analiza stanja ilegalnih migracija na području PU Prijedor za 2020. godinu
13. Novoidentifikovani problemi
14. Ostala pitanja.
1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
Predsjedavajuća Foruma Vanja Dejanović pozdravila je sve prisutne članove Foruma za
bezbjednost i predstavila dva nova člana Foruma i to Predsjednika Skupštine Grada Mirsada
Duratovića i predstavnicu Opšte bolnice „ dr Mladen Stojanović“ Prijedor, doktoricu
Snježanu Dragojević., koji su se kratko obratili Forumu i iskazali spremnost da će u okviru
svojih mogućnoasti dati doprinos radu ovog tijela.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 24.12.2020. godine
Predsjedavajuća je ukratko prepričala zapisnik sa prošlog sastanka od 24.12.2020. godine i
dala ga na raspravu. Zamjenik predsjedavajuće Draško Đenadija primjetio je da je u zapisniku
izostavljena aktivnost pripadnika Radio mreže za opasnost koja djeluje pri radio klubu „
Kozara“ iz Prijedora, a koji su bili angažovani na potrazi za nestalim avionom na području
planine Kozare, pri čemu su dali veliki doprinos u okončanju ove aktivnosti i zvanično
pohvaljeni od strane pripadnika drugih institucija koje su učestvovale u ovoj potrazi. Nakon
ove intervencije zapisnik sa prošle sjednice Foruma jednoglasno je usvojen.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2020. godinu
Prijedlog izvještaja o radu članovima Foruma predstavila je predsjedavajuća Vanja
Dejanović:
Forum za bezbjednost zajednice Grada Prijedora je prema svom osnovnom konceptu
dugogodišnjeg rada koji se i dalje odvijao i djelovao kroz partnersku saradnju i efikasnu
komunikaciju svih relevantnih subjekata grada Prijedora koji su nastavili da kontinuirano i
ravnopravno, prema tome, participiraju u aktivnostima i dogovorima koji su realizovani kroz
zajednički stvoren plan aktivnosti Foruma u svrhu postizanja i stvaranja bezbjednosnog
ambijenta za život svih građana i prosperitet grada Prijedora.
U svom radu i tokom 2020. godine Forum je nastavio sa aktivnostima prepoznavanja svih
oblika problematike grada koji su bili rizični za bezbjednosno stanje grada i građana i dao
svoj doprinos rješavanju bezbjednosne problematike na način koji je podržan usaglašavanjem
i kroz koordinaciju svih, u rad Foruma uključenih, predstavnika institucija sa područja grada
Prijedora.
U 2020. godini održane su 4 redovne sjednice Foruma prema dnevnom redu i programu koji
je bio prilagođen aktuelnim okolnostima pandemije uz pridržavanje svih prethodno donesenih
epidemioloških mjera u vezi sa tim.
Radni sastanci rukovodstva Foruma sa predstavnicima drugih institucija sa područja grada
Prijedora i sa drugim organizacijama koje su pokazale interes i inicijativu u pogledu
uspostavljanja saradnje sa Forumom su, takođe, realizovani u okolnostima koje su bile
prilagođene trenutnim prilikama.
AKTIVNOSTI FORUMA U 2020. GODINI
U radu Foruma tokom izvještajnog perioda identifikovani su i razmatrani sljedeći
bezbjednosni problemi:
-

Realizacija programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu
Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedor za period 2018-2021.
Realizacija zadataka koji su proistekli iz tekuće bezbjednosne situacije na području
grada Prijedora u toku 2020. god. u cilju unapređivanja opštih prilika za bezbjedan
život građana.
Podrška Foruma svim aktivnostima koji su u vezi sa provođenjem usvojenih planova
integriteta u osnovnim i srednjim školama sa područja grada Prijedora.
Nastavljeno je praćenje stanja saobraćaja na području grada uz davanje podrške svim
iznijetim preporukama iz oblasti prevencije i predavanja iz bezbjednosti saobraćaja.

-

-

-

Učešće Foruma u svim aktivnostima sprečavanja svakog oblika fizičkog i drugog
nasilja nad bilo kojom grupom ili pojedincem uz podršku nadležnim policijskim i
pravosudnim institucijama da u skladu sa zakonom dokumentuju i sprovedu pravni
proces do kraja.
Forum je djelovao u pravcu davanja saopštenja o sprovedenim aktivnostima
suprostavljanja širenja Korona virusa u cilju zaštite zdravlja stanovništva i
ograničavanja nekontrolisanog širenja pandemije.
Promotivne aktivnosti Foruma iz oblasti izmjena i dopuna zakona o sprečavanju
nasilja u porodici.
Podrška izmjenama i dopunama zakona kojim bi se značajno pooštrile kaznene mjere
u oblasti saobraćaja u cilju prevencije povređivanja i smrtnih ishoda.
Uključenost u aktivnostima koje se sprovode na temu tolerancije i promocije primjera
dobre međuljudske komunikacije, odnosa i saradnje.
Podrška Foruma aktivnostima sagladavanja stanja putnih komunikacija na prilaznim
pravcima do osnovnih škola koji treba da doprinesu većoj bezbjednosti kretanja
pješaka.
Uključenost Foruma u aktivnostima i upoznavanje subjekata zajednice o proceduri
zbrinjavanja lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju.
Podrška Foruma u aktivnostima zajedničkog rada svih subjekata koji učestvuju i mogu
da učestvuju u pronalasku nestalih lica sa preporukom da se organizuju radni sastanci
sa relevantnim subjektima kojim bi se riješilo pitanje realizacije protokola o
postupanju u vezi sa pomenutom problematikom.
Učešće Foruma na tri različite dvodnevne obuke o djelovanju Foruma na bezbjednost
građana u jedinicama lokalne samouprave u RS u prevenciji i odgovoru na
radikalizam i nasilni ekstremizam.
Informisanje o trenutnom stanju epidemiološke situacije u gradu Prijedoru i u
Republici Srpskoj.
Inicijativa Foruma prema Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne
sredine i imovinsko-stambene poslove u cilju rješavanja oznaka ograničavanja brzine
u gradu Prijedoru.
Podrška Foruma aktivnostima koje su sprovedene na temu „16 dana aktivizma u
oblasti nasilja u porodici“.
Inicijativa Foruma u pravcu podsticanja prijavljivanja nedozvoljenih radnji od strane
građana u cilju suzbijanja novoidentifikovanih pojava i problema.
Učešće Foruma u radio emisijama prilikom obilježavanja dana tolerancije i učešće u
istraživačkim aktivnostima koje provodi Fakultet bezbjednosnih nauka Banja Luka.
Forum je davao podršku i svim drugim aktivnostima za koje je prepoznao da su od
značaja za bezbjednost i napredak grada Prijedora.

Bez obzira na ograničene okolnosti rada i djelovanja u aktuelnoj ,pandemijom zahvaćenoj,
situaciji koja je značajno uticala na opšte življenje i funkcionisanje građana Prijedora , Forum
za bezbjednost u zajednici grada Prijedora je nastavio sa aktivnostima u ovom izvještajnom
periodu dajući svoj doprinos ostvarivanju što bolje bezbjednosne situaciju u gradu Prijedoru
kroz podršku i preporuke u vezi sa tim.
Veza Foruma sa skupštinom Grada se ostvaruje preko Savjeta za bezbjednost kao stalnog
skupštinskog tijela i sa građanima preko zvanične web stranice Grada Prijedora uz
pravovremeno izvještavanje o radu Foruma koji se dostavlja gradonačelniku , organima
gradske uprave, Policijskoj upravi, institucijama i subjektima koji participiraju u radu
Foruma.
Sastancima Foruma omogućeno je prisustvo svim zainteresovanim medijima.

Nakon nekoliko kraćih i uglavnom afirmativnih diskusija članova Foruma Izvještaj o radu za
2020. godinu je jednoglasno usvojen.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Foruma za 2021. godine
Prijedlog programa rada članovima Foruma predstavio je Draško Đenadija, zamjenik
predsjedavajuće:
Rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2021. godini baziraće se na
realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu Foruma za
bezbjednost zajednice Grada Prijedora za period 2018. – 2021. godina, kao i na realizaciji
zadataka koji proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada Prijedora u
toku 2021. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta kao i
uspostavljenog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti na području grada Prijedora..
Realizacija programskih zadataka Foruma sprovodiće se kroz slijedeće aktivnosti :
1. Provođenje Akcionog plana i Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke
delikvencije i primjena alternativnih mjera kroz:
- Održavanje redovnih radnih sastanaka Radne grupe na nivou grada Prijedora,
- Predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu „ Vršnjačko nasilje „
- Predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu zloupotreba droga i
opasnosti od zloupotrebe interneta na društvenim mrežama.
2. Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za
suprostavljanje ovoj pojavi kroz:
- Promocija zdravih stilova života, prevencija bolesti zavisnosti i kampanje
za sprečavanje nasilja u porodici,
- Promocija porodičnih vrijednosti i uticaj na svijest mladih ljudi kroz
odgovorno roditeljstvo,
- Podrška jačanju kapaciteta institucija za pomoć žrtvama nasilja u porodici,
- Podrška i provođenje preventivnih programa u radu sa djecom i omladinom
kroz dnevno zbrinjavanje – Dnevni centar
3. Provođenje programa prevencije rizičnog ponašanja kod mladih sa problemima
zavisnosti kroz:
-Realizaciju Programa primarne prevencije ranog konzumiranja alkohola kod
djece i mladih ljudi,
-Podizanje svijesti o riziku i posljedicama od bolesti zavisnosti,
-Učešće u kampanji „ Mjesec borbe pritiv zavisnosti.
4. Borba protiv korupcije
– Podrška izradi i usvajanju vlastitih planova integriteta institucija koje
učestvuju u radu Foruma za bezbjednost,
- Edukacija građana na uočavanju i prijavljivanju koruptivnih radnji.

5. Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih
mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017.-2021. godine kroz:

iz

- Redovno održavanje kvartalnih sastanaka subjekata zaduženih za praćenje
realizacije Akcionog plana,
- Postupanje po Akcionom planu prevencije i koordinacija zajedničkih
Aktivnosti sa drugim subjektima,
- Javno reagovanje i osuda svih incid. i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i
predrasuda u skladu sa Protokolom u slučaju pojave ovih incidenata.
-Učešće u izradi novog Akcionog plana prevencije za period 2022 – 2026.

6. Unapređenje brzine i kvaliteta djelovanja subjekata zaštite kroz nastavak opremanja
Gradskog operativno komunikativnog centra, kao i subjekata zaštite i spasavanja
materijalno tehničkim sredstvima i opremom za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja.
7. Rad na pripremi i realizaciji projekata i saradnja sa donatorskim organizacijama.
8. Nastavak započetih aktivnosti na konačnoj realizaciji pokrenutih inicijativa na pitanjima
formalizacije rada Foruma za bezbjednost kako u legislativi republičkog tako i lokalnog
nivoa vlasti.
9. Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz rad
regionalnih kancelarija MZ.
10. Učešće u različitim kampanjama „ Zaštitimo djecu u saobraćaju „ , „ Bezbjednost
i prevencija kriminala počinju sa vama „ , „ Suzbijanje prosjačenja „ i dr.
11. Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske
pomoći i upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
12. Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima i po
potrebi pokretanje odgovarajućih preventivnih inicijativa i akcija u zajednici.
13. Nastavak rada u „ Mreži snažnih gradova“ koju je formirala Generalna skupština UN
2015. i u koju je Grad Prijedor primljen krajem 2016. godine.
14. Promocija volonterskog rada u zajednici.
15. Pripreme za izradu četvorogodišnjeg Strateškog bezbjednosnog plana Foruma Grada
Prijedora za period 2022. – 2025. godine
16. Ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice grada Prijedora.

Nakon predstavljanja Prijedloga programa za riječ se javila dr Snježana Dragojević,
predstavnik Opšte bolnice i konstatovala da je dobro da je Forum u svojim aktivnostima
programirao i aktivnosti u radu sa rizičnim grupama mladih ljudi.
Opšta konstatacija ostalih diskutanata je da je program dobro koncipiran i da daje dovoljno
širine za djelovanje svih institucija koje učestvuju u radu Foruma, a zaključeno je, takođe, da
se program u skladu sa potrebama može dograđivati tokom kalendarske godine.
Nakon rasprave Program rada Foruma za 2021. godinu je jednoglasno usvojen.

5.Analiza stanja ilegalnih migracija na području PU Prijedor za 2020. godinu
Sa predmetnom analizom prisutne je upoznao Inđić Zoran ispred PU Prijedor:
U toku 2020. godine na području Policijske uprave Prijedor kontrolisano je i
evidentirano ukupno 1134 ilegalnih migranta (2019. godine 827) ili više za 37 %.
Po polnoj strukturi 1074 migranta su muškarci i 60 je lica ženskog pola.
Najveći broj lica je iz Pakistana – 251, Avganistana – 228, Maroka – 174 itd.
Tokom 2020. godine otkriveno je i evidentirano 6 krivičnih djela „Krijumčarenje ljudi“,
Tužilaštvu BiH podneseno je 6 izvještaja, prijavljeno je 10 lica, a u izvršenju jednog krivinog
djela učestvovao je i ilegalni migrant iz Egipta.
U toku 2020. godine tri ilegalna migranta smrtno su stradala (jedan utapanjem u rijeku Unu i
dva migranta usljed udara lokomotive prilikom kretanja željezničkom prugom).
U 2020. godini evidentiran je jedan slučaj fizičkog sukoba između većeg broja migranata, o
čemu je nadležnom tužilaštvo dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.
U cilju očuvanja i zaštite lične i imovinske bezbjednosti građana, sprečavanja
izvršenja krivičnih djela i prekršaja, policijski službenici Policijske uprave Prijedor,
svakodnevno vrše nadzor nad kretanjem ilegalnih migranata, ostvaruju potrebnu saradnju sa
policijskim službenicima Granične policije i nadležnim Terenskim centrom Službe za strance
Banja Luka, s ciljem da se kretanje ilegalnih migranata stavi pod potpunu kontrolu i omogući
nesmetano upućivanje u prihvatne centre. U narednom periodu, intenziviraće se prisustvo i
rad policijskih službenika na terenu, posebno na mjestima gdje se ilegalni migranti najčešće
kreću i okupljaju, te nastaviti sa preduzimanjem svih zakonskih mjera i radnji. Takođe,
aktivnosti policije biće usmjerene na suzbijanje, sprečavanje i otkrivanje KD „Krijumčarenje
ljudi“ i procesuiranje njihovih počinilaca.
Forum je konstatovao da policija kada je u pitanju rad sa migrantima uspješno izvršava
obaveze iz svoje nadležnosti i predlaže da se u narednom periodu u ovu problematiku uključe
i svi drugi subjekti koji mogu dati svoj doprinos i pomoći policiji kao što su prevoznička
preduzeća i Opštinske/Gradske uprave sa područja prijedorske regije, pružajući po potrebi
pomoć iz svoje nadležnosti, a koje će se u skladu sa novonastalom situacijom definisati kroz
prijedloge i sugestije Foruma za bezbjednost te u međusobnim komunikacijama.

6. Novoidentifikovani problemi
Na početku ove tačke dnevnog reda zatraženo je od predstavnika Odjeljenja za saobraćaj,
komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove da izvjesti Forum o
stepenu realizacije inicijativa i zaključaka sa prošlih sjednica Foruma. Odgovore je dao
predstavnik Odjeljenja Branko Švraka koji je rekao:
Po dopisu Policijske uprave Prijedor, kao i redovnim obilaskom gradskog područja, izvršeno
je snimanje grafita neprimjerenog i uvredljivog sadržaja na stambenim zgradama, garažama i
drugim objektima. Na području grada Prijedora uočeno je postojanje grafita sa pomenutim
sadržajima na 13 pojedinačnih lokacija i to u ulicama: Svetosavska, Zanatska, Miloša Obilića,
Vuka Karadžića, Kralja Aleksandra, Vojvode Putnika, Mitropolita Petra Zimonjića i dr
Mladena Stojanovića. Svi navedeni grafiti su prekrečeni.

Takođe je upoznao Forum da upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije,
rehabilitacije, održavanja i zaštite mreže magistralnih puteva i regionalnih puteva vrši Javno
preduzeće „ Putevi Republike Srpske“ član 16. Zakona o javnim putevima RS ( „ Službeni
glasnik RS „ broj 89/13 ), dok rekonstrukciju- izgradnju, održavanje i zaštitu lokalnih puteva,
nekategorisanih puteva od značaja za Grad Prijedor i ulica u naseljima vrši Grad Prijedor
putem Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko
stambene poslove, član 12. Odluke o lokalnim putevima, nekategorisanim putevima i ulicama
u naseljima ( „ Službeni glasnik opštine Prijedor“ broj 08/07).
Uzimajući u obzir da se u grad ulazi preko magistralnih i regionalnih puteva nadležnost za
postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije na dijelu magistralnog i regionalnog puta ima
Javno preduzeće „ Putevi Republike Srpske“.

Goran Gavranović , ispred Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, ponovio je da se radi
o potrebi postavljanja samo 6 saobraćajnih znakova za ograničenje brzine na 50 km na sat koji
bi se postavili pored tabli sa oznakom naseljenog mjesta „ Prijedor „ i to 4 znaka na
magistralnim putevima i 2 znaka na regionalnim putevima (ulazi iz svih pravaca). Bez ovih
znakova dozvoljena brzina vozila gradskim ulicama na mjestima gdje nema posebnog znaka
je 80 km na sat , što je nedopustivo, a istovremeno otežava rad policije jer sve kazne za
prekoračenje brzine u gradu padaju na sudovima zbog pomenutog nedostatka, a sa druge
strane građani negoduju jer se kroz naselja vozi velikom brzinom.
Nakon više diskusija o ovom problemu o kojem je Forum raspravljao u više navrata bez
konačnog epiloga nadležnih, zaključeno je da Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
uputi zahtjev „ Putevima Republike Srpske „ da riješe ovaj problem.
Gavranović je takođe napomenuo da se na putevima na području grada otvorilo mnogo
udarnih rupa , te da je povećan broj zahtjeva vozača da se od strane policije vrše uviđaji o
nastaloj šteti na automobilima, posebno je kritična udarna rupa u Kozarskoj ulici, na prilazu
bolnici koja se zbog nekvalitetne sanacije pojavljuje svake godine i predstavlja veliku
opasnost za vozače. Istakao je i potrebu za obnavljanjem pješačkih prelaza jer su mnogi
izblijedili od uticaja vremena pa ih je potrebno obnoviti, kao i potrebu bržeg i efikasnijeg
djelovanja zimskih službi na niskim temperaturama ističući problem poledice na nadvožnjaku
na Pećanima koji se desio 02.12. 2020. godine kada je zbog proklizavanja više vozila
saobraćaj na tom mjestu bio obustavljen do jutarnjih časova.
Forum očekuje da će nadležno Odjeljenje uzeti u obzir uočene nedostatke na putnoj mreži i
pravovremeno ih otkloniti u sklopu svojih redovnih aktivnosti.
Predstavnici policije istakli su dobrobit postojećeg sistema videonadzora u razotkrivanju
različitih krivičnih dijela i prekršaja i otvorili pitanje njegovog proširanja sa većim brojem
kamera. Zamjenik predsjedavajuće Foruma upoznao je članove da su u toku protekle
kalendarske godine preko sredstava civilne zaštite nabavljene još dvije kamere koje će se
instalirati nakon što se preko Odjeljenja za stambeno komunalne poslove definiše način
napajanja električnom energijom, a takođe da je i u ovoj kalendarskoj godini planirana
nabavka još dvije kamere za koje će se u dogovoru sa policijom odrediti nove lokacije za
postavljanje. Za neka značajnija proširenja ovog sistema potrebna su veća finansijska sredstva
i u narednom periodu treba tražiti načine da se ona definišu, kako na lokalnom tako i uz
pomoć republičkog nivoa vlasti.

Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine Grada, upoznao je članove Foruma i predstavnike
policije da su se u selima na lijevoj obali rijeke Sane pojavila lica koja kucaju na vrata
građanima nudeći prodaju posuđa, a pritom izvršavaju krivična djela krađe i otimanja novca.
Takođe, upozorio je na pojavu da se u poslijepodnevnim i večernjim časovima vrši prevoz
drvnih sortimenata neregistrovanim kamionima koji su preopterećeni i oštećuju putnu mrežu
te je s tim u vezi zatražio češće obilaske policije i drugih nadležnih službi oko procesuiranja
ovih pojava.
Predstavnici policije saopštili su da je već bilo procesuiranja lica koja su otkrivena u činjenju
ovih djela i istovremeno uputili apel građanima da pozivom na besplatan broj 122 prijavljuju
policiji ove događaje kako bi isti pravovremeno intervenisali.
Duratović je iznio i zahtjev roditelja učenika, koji iz sela Ališići pohađaju nastavu u osnovnoj
školi u Oštroj Luci i koji se zbog nedostatka pješačke staze ili trotoara moraju kretati
magistralnim putem u dužini od oko 300 metara, da im se pokuša riješiti njihov problem jer su
izloženi velikoj opasnosti.
Forum inicira nadležnima da sagledaju mogućnosti rješavanja ovog problema i predlože
adekvatno rješenje.
Petrić Radenko, ispred TVJ Prijedor, upoznao je Forum o pojavi većeg broja požara na
otvorenom prostoru koji nastaju prilikom nesavjesnog spaljivanja korova i granja, kao i o
pojavi požara na kontejnerima koji se dešavaju poslije ponoći, a posebno u ulici Kralja
Aleksandra gdje je za 2 mjeseca trajno onesposobljeno oko 20 plastičnih kontejnera.
Forum apeluje na građane da povedu više računa kod spaljivanja korova primjenjujući
preporučene mjere prevencije kao što su pozajmljivanje od TVJ brentača za gašenje početnih
požara, najavljivanje paljenja TV jedinici i spaljivanje u manjim količinama uz prethodnu
pripremu mjesta spaljivanja.
Zdravko Budimir, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola, upoznao je Forum da je aktiv
direktora upozorio na povećanu brzinu kretanja automobila u blizini škola i potrebu povećane
kontrole policije na tim mjestima. Izjavio je da se i škole preko svojih saobraćajnih patrola
uključuju u smanjenje opasnosti za učenike u blizini škola. Istakao je dobru saradnju sa
policijom na projektu „ Dan sigurnog interneta“ pri čijoj realizaciji je vladao veliki interes
učenika i roditelja.
Takođe, naveo je da je primjećeno da se u blizini škole u Garevcima u poslijepodnevnim
časovima okupljaju lica koja nisu učenici te škole, zatim je ukazao na pritužbe iz škole na
Pećanima koji upozoravaju na usko grlo za pješake kod mosta u istoimenom naselju gdje nije
bezbjedno kretanje učenika kao i na zahtjev osnovne škole iz Brezičana da im se autobusko
stajalište za djecu izmjesti sa raskrsnice na magistralnom putu gdje je prevelika frekvencija
saobraćaja.
Darko Dragić, predstavnik inspekcija, istakao je problem povećane aerozagađenosti u širem
gradskom području kao posledica velikog broja individualnih ložišta i velike frekvencije
saobraćaja i najavio da je u fazi donošenje Odluke o kvalitetu vazduha koja bi trebala otvoriti
mogućnost za preduzimanje adekvatnih mjera za smanjenje negativnog uticaja po
stanovništvo.

Takođe , upozorio je na pojavu jednog broja divljih deponija i potrebu kako sanacije istih
tako i za edukacijom građana na temu upravljanja otpadom koje nije na zadovoljavajućem
nivou.
Srđan Šobot, ispred Omladinskog savjeta, saopštio je da je na osnovu dosadašnjih zaključaka
Foruma, ostvaren kontakt sa navijačkim grupama i da će se sa njima pokušati raditi u dvije
faze. U prvoj fazi im je omogućena slobodna površina za iscrtavanja navijačkog grafita koji je
primjerno urađen , a u drugoj fazi radiće se na uspostavljanju partnerskog odnosa kako bi se
zajedno razgovaralo o potrebama ove populacije i smanjenju negativnih pojava za koje se
vezuju navijačke grupe.
Forum traži i od uprave FK „ Rudar“ i ostalih institucija da daju svoj doprinos i pomognu
Omladinskom savjetu u uspostavljanju bolje saradnje sa ovom populacijom mladih koji traže
svoje mjesto u društvu.
7.Ostala pitanja
Nije bilo diskusija po ovoj tački dnevnog reda.
Sjednica je završena u 14, 30 časova
Zapisnik sačinio: Draško Đenadija
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