Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног
у Великој сали градске управе, 21.02.2013. године, са почетком у 13:00 часова

Присутни:
Сања Муњиза – Предсједник Форума, Сеад Јакуповић – предсједник Скупштине Града,
Горан Драгојевић – одборник у Скупштини Града, Драшко Ђенадија – Одјељење за
општу управу, Инђић Зоран – ПС Приједор II СЈБ Приједор; Дамир Кајтез –
координатор РПЗ СЈБ Приједор; Рада Карајица – Невладин сектор; Милан Гламочанин
- Служба за мјесне заједнице; Вања Дејановић – Дом здравља Приједор Центар за
ментално здравље, Милорад Вујмиловић - Комунална полиција; Драшко Мармат –
Служба за инспекцијски надзор, Драгица Вукмир Вујаковић – Општа болница;
Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности; Раденко Петрић – ТВЈ
Приједор, Драгана Малић – представник средњег образовања, Милан Шицар –
представник Арцелор Митал рудника, Рајко Мршић – представник ДВД Приједор,

Дневни ред:
1. Уводна ријеч и поздрав предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. Извјештај о раду Форума за 2012. годину
4. Програм рада Форума за 2013. годину
5. Новоидентификовани проблеми;
6. Остала питања

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Предсједавајућа Форума Сања Муњиза поздравила је све присутне, зажељела
им добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и
није било приједлога и сугестија за његову измјену.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума је једногласно усвојен. Није било
приједлога за његову допуну.
3. Извјештај о раду Форума за 2012. годину
Извјештај о раду Форума је у име радне групе која је била задужена за његову
припрему презентовао Драшко Ђенадија . На крају је констатовао да су у извјештају
хронолошки специфициране све значајније активности којима се Форум бавио током
2012. године и рекао да је и у овој години Форум направио добар помак у свом раду,
да је изградио препознатљиву позицију међу грађанима Приједора као тијело коме се
вјерује и који нашу локалну заједницу на најбољи начин представља и ван граница
наше заједнице. Све набројане активности су, како је рекао, на правцу изградње
Приједора као заједнице задовољних људи опредјељених да властитим знањем и
залагањем у међусобној толеранцији стварају предуслове за бољи живот и одрживу
будућност достојну човјека.
За ријеч се јавила и Раденка Карајица , члан Форума испред невладиног сектора,
која је устврдила да је извјештај добро написан и да је квалитетно представио рад
Форума, те похвалила рад радне групе.
Извјештај је једногласно усвојен и биће као прилог овом записнику постављен
на веб страницу Града Приједора..
4. Програм рада Форума за 2013. годину
Програм рада Форума присутнима је у име радне групе презентовао Инђић
Зоран, представник полиције. Он је нагласио да је Програм рада проистекао из
Безбједносног оперативног плана Форума 2011.- 2013. године који је још на снази и
констатовао да исти даје добру основу за квалитетно дјеловање Форума у наредном
периоду.
Није било дискусија у вези са предложеним Програмом који је након гласања
једногласно усвојен.
5. Новоидентификовани проблеми
За ријеч се јавио Дамир Кајтез – РПЗ полицајац и истакао проблем уличне
расвјете у насељу Доња Похарска у зони малог подвожњака који је врло фреквентан и

гдје су се до сада више пута дешавала разбојништва. На овом дијелу су , како је
истакао, најугроженија школска дјеца.
Такође је истакао проблем неосвјетљености парка који се налази преко пута
зграде коју користи СКУД „ др. Младен Стојановић „ и који је у ноћним сатима
окупљалиште лица која врло често конзумирају алкохол и користе наркотике.
Саља Муњиза, предсједавајућа Форума, је истакла проблем неосвјетљености
већине школских дворишта, а као приоритетан проблем недостатак тротоара и расвјете
у дијелу Рудничке улице према Житопромету којом се у вечерњим сатима креће велик
број ученика.
Милан Гламочанин, представник Службе за Мјесне заједнице рекао је да су ови
проблеми већ кандидовани од стране савјета МЗ и да су прослијеђени надлежном
одјељењу, али је добро да их је и Форум препознао и да прати њихово рјешавање.
6. Остала питања
Драшко Ђенадија је упознао Форум са активностима које предстоје и у које ће
бити укључени неки од чланова Форума , а које се односе на рад у реализацији
пројеката и то: „ Развијање међусекторске сарадње у заштити жртава насиља у
породици „ подржаног од Mинистарства за породицу, омладину и спорт у Влади РС и
„ Превенција насиља условљеног употребом нелегалног оружја заосталог из рата „ уз
подршку УНИЦЕФА.
Такође је упознао присутне о активностима које предстоје на рјешавању
жељезничког пружног прелаза „ Тринаеста „ који треба да се реализује током ове
године и који је у више наврата до сада потенцирао и овај Форум.
Такође је дао информацију око израде брошуре „ Смјернице за заштиту од
пожара у школским установама „ и замолио представнике школа и полиције да се
укључе око дистрибуције исте до свих школа на подручју Приједора.
Вања Дејановић је такође упознала Форум за Активностима у организацији
Центра за ментално здравље, а које се односе на рад са лицима овисницима од алкохола
и рад са душевно болесним лицима које ће се одвијати кроз оснивање удружења у
којима ће стручна лица овог центра проводити предвиђене програме лијечења и
праћења опоравка ових лица.
Договорено је да се овим питањима у наредном раду Форума посвети једна
тематска расправа.

Састанак завршен у 15:00 часова
Записник сачинио Драшко Ђенадија
ПРЕДСЈЕДНИЦА ФОРУМА
Сања Муњиза с. р.

