
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног 

у Великој сали градске управе, 24.10.2013. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

 

Присутни: 

 

Сања Муњиза – Основно образовање; Драгана Малић – Средње образовање; Драшко 

Ђенадија – Цивилна заштита; Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града; Далибор 

Грабеж – Подпредсједник СГ; Инђић Зоран – ПС Приједор 2 - СЈБ Приједор; Азра 

Пашалић – Одборница СГ; Рада Карајица – Невладин сектор; Дамир Кајтез - ПС 

Приједор 2; Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности; Драшко Мармат – 

Служба за инспекциски надзор; Рајко Мршић – Ватрогасно друштво Приједор; Вања 

Дејановић – Дом здравља Приједор; Томислав Блаха – „Чешка бесједа“; Драгица 

Вукмир Вујаковић – Општа болница; Драгица Чађо – Центар за социјални рад; Мидхета 

Делкић – Исламска вјерска заједница; Милорад Вујмиловић – Комунална полиција; 

Драгица Јанковић - Служба за мјесне заједнице. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Упознавање са одредбама Закона о амнестији за недопуштено држање Мес-а и 

оружја у Републици Српској („Сл.гласник РС“  број: 67/13); 

 

4. Новоидентификовани проблеми; 

 

5. 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 за његову измјену. 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен.  

 

 

3. Упознавање са одредбама Закона о амнестији за недопуштено држање Мес-а и 

оружја у Републици Српској („Сл. гласник РС“  број: 67/13) 

 

Драшко Ђенадија и Дамир Кајтез упознали су присутне да је ступио на снагу Закон о 

амнестији за недопуштено држање Мес-а и оружја у РС („Сл. гласник РС“  број: 67/13), 

након чега је Форум одлучио да се обрати грађанима путем слиједећег закључка: 

 

На сједници Форума за безбједност заједнице града Приједора одржаној дана 

24.10.2013. године, а у циљу бољег информисања грађана са одредбама „Закона о 

амнестији на недопуштено држање минскоексплозивних средстава и оружја у 

Републици Српској,  донесен је следећи закључак : 

Обавјештавају  се грађани,  који из  било  којих  разлога  посједују  нелегално 

наоружање, муницију или минскоексплозивна средства, да почев од 01.09.2013. до 

31.12.2014. године, у складу са одредбама поменутог закона, исте могу предати 

надлежним органима без било какве одговорности, односно вођења прекршајног или 

кривичног поступка или покренути поступак легализације за оружје чија легализација 

је дозвољена; 

- Оружје се може предати у било коју од полициских станица, док се муниција 

 и минскоексплозивна средства не доносе лично него их грађани требају пријавити 

полицији или Одсјеку за цивилну заштиту који ће организовати њихово стручно и 

безбједно преузимање и уништавање; 

- Замољавају   се грађани  да  се у  циљу своје  личне  безбједности  као  и  

безбједности других  лица строго придржавају датих упутстава. 

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

Мидхета Делкић је испред Исламске вјерске заједнице похвалила рад приједорске 

полиције која је приликом редовног патролирања на терену у насељу Похарска уочила 

пожар на пословном објекту уз кућу и реаговала на брзом гашењу пожара након чега 

није било потребно да интервенише ватрогасна јединица. Делкићева је изразила добру 

сарадњу грађана са полицијом. 

 

Других новоидентификованих проблема није било. 

 

 



 

 

5. Остала питања 

Везано за проблем који је идентификован на ранијем састанку Форума, а односи се на 

извођење кућних љубимаца од стране власника у паркове, којом приликом кућни 

љубимци врше нужду у истим што представља проблем на који се грађани жале, 

представник Комуналне полиције Милорад Вујмиловић информисао је присутне да је 

извођење кућних љубимаца регулисано општинском Одлуком о држању домаћих 

животиња и Одлуком о заштити и одржавању зелених површина. Вујмиловић је 

нагласио да је Одлуком о држању домаћих животиња регулисано да кретање кућних 

љубимаца повјерено предузећу које је задужено за одржавање зелених површина по 

претходно прибављеном мишљењу Одјељења за комуналне послове. Предузеће је 

дужно да означи на видан начин површине по којима се могу кретати пси, односно 

кућни љубимци. Одлуком о заштити зелених површина регулисано је да у циљу 

заштите зелених површина од разних штетних утицаја, као и у сврху њиховог 

одржавања у исправном стању није дозвољено пуштање животиња на зелену површину 

од јавног значаја. Вујмиловић је истакао да је Одлука о држању домаћих животиња 

подијељена у два дијела, један дио су домаће животиње које су у надлежности 

Комуналне полиције, а други дио су кућни љубимци (пси и мачке) који су под 

заштитом и у надлежности Ветеринарске инспекције, а да је спровођење Одлуке о 

заштити зелених површина у надлежности Комуналне полиције. Мишљење 

представника Комуналне полиције је да се проблем ријеши кроз Одлуку о заштити 

зелених површина, чије спровођење је у надлежности Комуналне полиције, са тим да 

би било добро утицати на измјену наведене одлуке у смислу да Одјељење за стамбено 

комуналне послове града предлаже и утврђује паркове или дијелове паркова и других 

зелених површина по којима се могу кретати и изводити у шетњу пси, услове боравка, 

те начин означавања тих површина и да то буде искључиво у надлежности Комуналне 

полиције. Форум се сагласио са поменутим приједлогом и задужио представника 

Комуналне полиције да учествује у предлагању измјена и допуна наведених 

докумената. 

Драшко Ђенадија је информисао присутне да везано за пројекат ОСЦЕ-а о праћењу 

дјела почињених из мржње, за која представници ОСЦЕ раде на њиховом 

идентификовању  (мржња по свим основама) и праћењу шта се даље дешава након 

идентификације (процесуирање и судски исход и реакција локалне заједнице), упознао 

присутне да је ОСЦЕ послао допис Градоначелнику за укључивање локалне заједнице у 

овај пројекат, након чега је Градоначелник дао препоруку да у тим активностима 

учествују представници Форума за безбједност заједнице што је и прихваћено. 

 

Састанак завршен у 14:30 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ФОРУМА 

Сања Муњиза 

 


