Број: 01/22
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 17.02.2022. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко
Ђенадија – Градска управа Приједор Цивилна заштита и замјеник предсједавајуће
Форума, Сретоја Вујановић – Полицијска управа Приједор, Мирсад Дуратовић –
предсједник Скупштине града, Моња Касаловић – Одјељење за друштвене дјелатности,
Александра Попић – ОСЦЕ Мисија у БиХ (Бања Лука), Николина Гашпаревић – ОСЦЕ
Мисија у БиХ (Бања Лука), Зоран Инђић – Полицијска управа Приједор, Небојша
Макарић – ОЈТ Приједор, Драгана Малић – ЈУ „Средњошколски центар Приједор“,
Јанко Стојнић – Градска управа ТВСЈ Приједор, Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС
Приједор 1, Дејан Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС, Рада Карајица – Удружење „Нада“
Приједор, Дарко Драгић - Градска управа Приједор Одсјек за инспекцијске послове,
Госпа Сајак Штиковац – ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Здравко Будимир –
Актив директора основних школа, Младен Босанчић – Градска управа Приједор
Комунална полиција, Огњен Вукић – РК „Козара“ Приједор, Игор Милетић – Градска
управа Одјељење за саобраћај КП и ЗЖС и ИСП, Томислав Блаха – Чешка бесједа
Приједор, Марина Крнета – Омладински савјет града Приједора, Катарина Панић –
Новинска агенција Републике Српске Срна, Драгица Јанковић – Градска управа
Приједор Одсјек за мјесне заједнице и секретар Форума.
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1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Предсједавајући Форума поздравили су све присутне чланове Форума и госте и
упознали их са приједлогом дневног реда који је једногласно усвојен.
Након поздрава члановима Форума обратили су се гости Сретоја Вујановић начелник
Полицијске управе Приједор и у име градоначелника Моња Касаловић, начелница
Одјељења за друштвене дјелатности.
Начелник Полицијске управе Приједор Сретоја Вујановић истакао је потребу да
Приједор добије адекватан видео надзор, подсјећајући да је и прошле године у ово
вријеме иста тема била на сједници Форума, али и годинама уназад. „Лично нисам
задовољан ангажманом свих заинтересованих да град напокон добије унапријеђен
систем видео надзора. Приједор је некада био међу првим локалним заједницама у
којима је овај систем заживио, али одавно не функционише, а данас су многе локалне
заједнице, па и мање, далеко испред нас“, рекао је Вујановић у обраћању члановима
Форума. Он је навео да то изискује знатна финансијска средства која треба планирати
дугорочно, али да је корист по безбједност заједнице немјерљива. „Од прошле године
до данас успјели смо да инсталирамо један број камера. Бањалука, Добој, Бијељина,
неки имају и по 400 камера. Једна општина Језеро их има 20, а Приједор ни толико.“,
додао је Вујановић.
У име градоначелника, Моња Касаловић, начелница Одјељења за друштвене
дјелатности, поздравила је све присутне чланове Фпрума и пожелила сретан рад.
Истакла је значај овог тијела које увезује представнике свих битних субјеката /
институција који дјелују кроз рад Форума.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка од 23.12.2021. године једногласно је усвојен. Примједби
није било.
3. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2021. годину
Форум за безбједност Града Приједора је наставио свој дугодишњи рад током 2021.
године који се проводио кроз партнерску сарадњу и комуникацију свих релевантних
субјеката Града Приједора у реализацији заједнички утврђених и планираних
активности Форума у сврху одржавања безбједносног амбијента за живот и
просперитет грађана и града.
У 2021.години одржанo је пет редовних сједница према дневном реду који је зависио
од актуелних прилика и дешавања на подручју града. Радни састанци руководства
Форума са представницима других институција са подручја града Приједора и сједнице
Форума су реализоване у околностима које су биле прилагођене тренутним
околностима пандемије уз придржавање епидемиолошких мјера.
У раду Форума током извјештајног периода идентификовани су и разматрани сљедећи
безбједносних проблеми :
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планирање активности рада Форума кроз разматрање и усвајање Програма рада
Форума за 2021. годину;
реализација задатака који су проистекли из текуће безбједносне ситуације на
подручју града Приједора у циљу унапређивања општих прилика за безбједан
живот грађана;
активности на спровођењу Акционог плана и Плана превентивних активности
на сузбијању малољетничке деликвенције, кроз провођење Програма за
спречавање насиља у породици и јачање капацитета установа за супротстављање
овој појави, кроз провођење Програма превенције ризичног понашања код
младих са проблемима зависности, кроз наставак реализације Акционог плана
превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда;
учешће Форума за безбједност у реализацији активности на унапређењу брзине
и квалитета дјеловања субјеката заштите кроз наставак опремања Оперативно
комуникационог центра;
настављене су активности на реализацији претходно покренутих иницијатива на
питањима формализације рада Форума за безбједност у легислативи
републичког и локалног нивоа власти;
подршка Форума за безбједност и укљученост Форума у активностима
унапређења начина и облика комуникације грађана са Форумом кроз рад
регионалних канцеларија мјесних заједница;
подршка Форума за безбједност програмима обуке школске дјеце из области
пружања прве медицинске помоћи и упозорења на опасност од мина и
неексплодираних убојних средстава;
учешће Форума за безбједност у различитим кампањама “Заштитимо дјецу у
саобраћају“, „Безбједност и превенција криминала почињу са вама“, “Сузбијање
просјечења“ и др.;
редовна укљученост Форума за безбједност у праћењу актуелне безбједносне
проблематике по свим сегментима и по потреби покретања одговарајућих
превентивних активности и иницијатива;
подржавајући однос Форума за безбједност у промоцији волонтерског рада у
заједници;
активности Форума за безбједност у припреми и изради Стратешког
безбједносног плана Форума града Приједора за период 2022 -2026. година;
Форум је наставио свој рад и током 2021. године у Мрежи снажних градова коју
је формирала Генерална скупштина УН 2015. године;
учешће Форума у анализама стања илегалних миграција на подручју ПУ
Приједора и пружању подршке кроз приједлоге који су у вези са доприносом
других субјеката у погледу поменутог;
подршка Форума за безбједност у активностима сарадње полиције и основних
школа које су спроведене кроз пројекат „Дан сигурног интернета“, те подршка у
свим другим активностима које се спроводе у циљу смањења опасности за
ученике као судионике у саобраћају и њихове безбједности;
подршка Форума за безбједност активностима Инспекције града у вези са
проблемима аерозагађености у ширем градском подручју и активностима
предузимања адекватних мјера за смањење негативног утицаја по становништво;
рад Форума за безбједност у активностима успостављања партнерских односа и
доприноса других институција Омладинском савјету града Приједора како би се
разговарало о потребама смањења негативних појава које се везују за навијачке
скупине, рјешавању евентуалних проблема који могу да произађу из околности
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занемаривања ове појаве у граду и давање подршке младима да пронађу своје
мјесто у друштву;
праћење и учешће Форума за безбједност у раду Одјељења за саобраћај,
комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско стамбене послове у
погледу степена реализације иницијатива са претходних сједница;
иницијатива и подршка Форума за безбједност у активностима снимања графита
непримјереног и увредљивог садржаја на стамбеним и другим објектима у граду
и њиховом отклањању;
јавно реаговање Форума и осуда догађаја који угрожавају безбједност грађана и
распирују међунационалну мржњу, као и праћење кривичних дјела почињених
из мржње и предрасуда;
наставак подржавајућих иницијатива и приједлога Форума за безбједност
Полицијској станици за безбједност саобраћаја у вези са потребом постављања
саобраћајних знакова за ограничење брзине и правовременог отклањања других
уочених недостатака на путној инфраструктури града;
иницијатива Форума за безбједност у вези са рјешавањима проблема
девастираних објеката у граду;
Форум за безбједност је подржао приједлоге Радио клуба Приједор у вези са
проблемима потраге за несталим лицима и потребе за сагледавањем
материјалних и људских потенцијала свих релевантних субјеката заштите који
би се ставили у функцију тражења несталих лица;
редовно праћење Форума за безбједност ванредне ситуације у граду Приједору
које је у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом;
подршка Форума програмима обуке школске омладине из прве помоћи и
познавања опасности од мина која се спроводила у организацији Градске
организације црвеног крста и Одсјека за цивилну заштиту;
учешће Форума за безбједност у анализама стања видео надзора у граду кроз
подршку Форума заједничким напорома ПУ и локалне заједнице да се
унаприједи видео надзор на подручју града;
подршка Форума за безбједност активностима кампање који су организовани
под називом „Стоп просјачању“ чији је циљ био јачање свијести грађана о
значају заштите дјечијих права и опасности које по дјецу доноси просјачење;
током 2021. године Форум за безбједност је предано радио на активностима
израде Нацрта Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјеле
почињених из мржње и предрасуда за наредни петогодишњи период;
Форум за безбједност је до краја 2021. године радио на активностима израде
Стратешког безбједносног плана Форума по основи обрађених статистичких
података које је добио и на којима су радили представници институција за
потребе Стратешког безбједносног плана Форума који представља најважнији
документ који усмјерава рад приједорског Форума за безбједност;
подршка Форума за безбједност активностима ПУ који се односе на контролу
држања и извођења опасних животиња на јавна мјеста, те санкционисања у
случају непоступања по законским прописима;
подршка Форума у активностима рјешавања питања заштите од прекомјерне
буке и прекорачења времена рада угоститељских објеката;
промоција функцинисања здравог породичног живота;
учешће представника Форума за безбједност у ТВ емисији у којој су учешће
имали представници Прве толеранције, градских власти и полиције са фокусом
на значају Акционог плана превеције инцидената почињених из мржње и
предрасуда, учешћа кључних актера и грађана у изради и реализацији

планираног процеса доношења документа за наредни период с обзиром да је
актуелни завршавао у 2021. години.
У ограниченим околностима рада и дјеловања у пандемијом захваћеној ситуацији,
Форум за безбједност је наставио са активностима у извјештајном периоду дајући
допринос и подршку у остваривању што боље безбједносне ситуације у граду
Приједору.
Активности Форума су у донесеним документима и записницима сједница достављани
градоначелнику Града Приједора, органима Градске управе, Полицијској управи,
осталим институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума.
Сједницама Форума омогућено је присуство заинтересованих медија.
Годишњег извјештаја о раду Форума за 2021. годину на сједници Форума једногласно
је усвојен.
4. Разматрање и усвајање Стратешког безбједносног плана Форума за 2022 – 2026.
годину
Члановима Форума је Приједлог Стратешког безбједносног плана Форума образложио
Драшко Ђенадија. Он је констатовао да је ово трећи по реду стратешки план Форума
који је јединствен документ овог карактера у БиХ јер га једино приједорски Форум
доноси у континуитету. Овај план је знатно унапријеђен у односу на досадашње на
начин да су у њему дате прецизне дефиниције најчешћих безбједносних феномена
којима се Форум до сада бавио, затим су у истом представљени сви субјекти и
институције које учествују у раду Форума, представљени су такође и квалитетни
статистички подаци безбједносних феномена које пратимо у последњих 5 година и дати
приједлози превентивних активности којима ће се чланице Форума бавити у наредном
периоду. У коначном овај план је дефинисао 4 стратешка циља, 18 програма и 54
конкретне активности са носиоцима активности и мјерљивим индикаторима по којима
ће се пратити реализација плана.
Ђенадија је истакао потребу формализације рада Форума за безбједност кроз
законодавство Републике Српске, конкретно кроз измјене и допуне Закона о локалној
самоуправи, у којем би се требао дефинисати статус и дјеловање овог тијела те
затражио помоћ свих нивоа власти који би преко Савеза општина и градова требали
званично покренути иницијативу за дефинисање овог питања.
Стратешко безбједносни план Форума за 2022 – 2026. годину једногласно је усвојен.
5. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2022. годину
Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2022. години базираће се на
реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном плану
Форума за безбједност заједнице Града Приједора за период 2022 – 2026. година, као и
на реализацији задатака који проистекну из актуелне безбједносне ситуације на
подручју града Приједора у току 2022. године, а све у циљу даљег унапређења општег

безбједносног амбијента као и до сада постигнутог нивоа рада по свим сегментима
безбједности.
Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз следеће 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 употреба 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:
- Промоцију здравих стилова живота, превенција болести зависности и кампање за
спречавање насиља у породици;
- Промоцију породичних вриједности и утицај на свијест младих људи кроз одговорно
родитељство;

- Подршку јачању капацитета институција за помоћ жртвама насиља у породици;
- Подршку и провођење превентивних програма у раду са дјецом и омладином кроз
дневно збрињавање – дневне центре.
3. Борба против корупције:
- Подршка изради и усвајању властитих планова интегритета институција које
учествују у раду Форума за безбједност;
- Рад на пријавама за корупцију и праћење предмета;
- Едукација грађана на уочавању и пријављивању коруптивних радњи.
4. Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2022 2026. године кроз:
- Редовно одржавање кварталних састанака субјеката чланова Фокус групе;
- Поступање по Акционом плану превенције и координација заједничких aктивности;
- Јавно реаговање и осуда свих инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда.
5. Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих иницијатива на
питањима формализације рада Форума за безбједност како у легислативи
републичког тако и локалног нивоа власти.
6. Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност кроз
рад регионалних канцеларија мјесних заједница.
7. Учешће у различитим кампањама „Заштитимо дјецу у саобраћају“, „Безбједности
превенција криминала почињу са вама“, „Сузбијање просјачења“ и др.
8. Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске
помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава.
9. Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и по

потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници.
10. Промоција волонтерског рада у заједници.
11. Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града Приједора.
Програм рада Форума за 2022. годину на сједници Форума једногласно је усвојен.
6. Активности Омладинског савјета града Приједора
Марина Крнета, испред Омладинског савјета упознала је присутне о организацији и
планираним активностима.
Наиме, Омладински савјет Приједор представља кровну организацију младих у
Приједору, као такво удружење кроз правне акте има за право да у свом саставу има
чланице. У 2022. години Омладински савјет Приједор има 11 омладинских
организација у свом саставу, а самим тим и 11 чланова Управног одбора. „Као члан
Форума за безбједност заједнице до сада смо дали допринос што планирамо и у
будућности, јер као кровна организација младих циљ нам је да у будућности радимо
још активније на томе да млади људи буду покретачи промјена у друштву“ истакла је
Крнета.
Планиране активности Омладинског савјета града Приједора:
Пројекат „Сви за здравље – здравље за све!“ обухвата активности којима би се
директно и индиректно утицало на дјецу и младе, али и на остале грађане, са идејом
постизања смањивања гојазности и нездравих стилова живота, као и побољшавањем
психичког и менталног здравља, утицајем на њихове животне навике, исхрану, физичку
покретљивост и опште норме које треба да подлијежу здравим стиловима живота.
Главна суштина пројекта односи се на психолошко савјетовање, предавања на тему
нутриционизма, здравих стилова живота и генерално психофизичког здравља код дјеце
и младих. Уз теоретски дио предавања, практиковаће се и шетње природом,
планинарење, часови „Здраве кухиње“ и едукација о здравој исхрани, односно како
припремати здраве оброке. Упоредо би се вршила и блага теоретска припрема и
тренирање од стране лиценцираних предавача, професора и истакнутих спортских и
омладинских радника, која би се односила на тренинг и разгибавање на отвореном и
затвореном терену, тренинге у води и пливање, гимнастика и атлетика, по чему би се
приступило и овим активностима. По завршетку ове фазе, сарадници на пројекту
приступају изради дијеталног програма за дјецу и омладину, који се односе на здрав
раст и развој дјеце и младих (здрава и непожељна храна, дијетални програми,
мотиватор физичке активности и друге сличне ствари).
Након реализације ових активности, пројектом је предвиђена реализација спортских
игара на отвореном, односно промоција спортова на атрактивним локацијама у граду за
вријеме викенда, под називом „Викенд спорта“, гдје би у сарадњи са спортским
клубовима и колективима, била инсталирана игралишта и опрема за велики број
спортова, са циљем да родитељи и млади који се крећу градом, несметано, личним
одабиром, пробају да се баве и тренирају неки од спортова, а све вријеме на локацијама
спортских терена и опреме, били би присутни чланови и тренери тог клуба/спорта.
Набављена спортска опрема за ову активност, на крају би била уступљена тим
клубовима за потребе тренирања и развоја спорта, будући да спортски клубови у

Приједору у великом броју, имају потребу за побољшавањем услова и опреме за
тренирање.
7. Новоидентификовани проблеми
Огњен Вукић из Радио клуба „Козара“ истакао је проблем учесталог шарања и
лијепљења наљепница по саобраћајним знаковима и предложио да се у рјешавање овог
проблема укључе млади и навијачке групе. Такође, Вања Дејановић навела је и проблем
оштећења приватних возила испред стамбених зграда.
Предсједник Скупштине града Приједора Мирсад Дуратовић подсјетио је да у буџету
града постоје средства за уклањање графита и чишћење саобраћајних знакова и
предложио да и чланови Форума учествују у тим активностима и тако пошаљу поруку
јавности.
Чланови Форума су се сложили да је потребно поставити камере на подручју града, што
је и начелник ПУ Приједор Сретоја Вујановић истакао на почетку састанка.
8. Остала питања
Драшко Ђенадија упознао је присутне о актуелној епидемиолошкој ситуацији на дан
17.02.2022. године. На подручју града Приједора тренутно је 16 лица са позитивним
тестом на вирус корона. До сада се 2.979 лица опоравило од обољења узрокованог
вирусом корона, а 171 лице је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној
изолацији je 187 лица, а здравствени надзор је престао за 17.144 лицa. У ЈЗУ Болница
„Др Младен Стојановић“ Приједор – COVID одјељење смјештено је 27 пацијента, од
којих је 15 из Приједора, 6 из Козарске Дубице, 3 из Новог Града, и по 1 из Оштре
Луке, Крупе на Уни и Санског Моста.
До сада је на територији града Приједора првом дозом вакцине вакцинисано 18.497
грађана, другом дозом 17.688, а трећом 4.705 грађана. У школама на подручју града
Приједора позитивно је 17 ученика и 5 наставника, а у изолацији је 45 ученика и 2
наставника.
Нови чланови Форума су Марина Крнета испред Омладинског савјета Приједор и
Небојша Макарић испред Окружног јавног тужилаштва Приједор.
Након истека мандата предсједавајућој Форума Вањи Дејановић, мандат је једногласно
продужен на још годину дана.
Сједница је завршена у 14,30 часова
Записник сачинила: Драгица Јанковић

Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић с.р.

Broj: 01/22

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 17.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško
Đenadija – Gradska uprava Prijedor Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma,
Sretoja Vujanović – Policijska uprava Prijedor, Mirsad Duratović – predsjednik Skupštine
grada, Monja Kasalović – Odjeljenje za društvene djelatnosti, Aleksandra Popić – OSCE
Misija u BiH (Banja Luka), Nikolina Gašparević – OSCE Misija u BiH (Banja Luka), Zoran
Inđić – Policijska uprava Prijedor, Nebojša Makarić – OJT Prijedor, Dragana Malić – JU
„Srednjoškolski centar Prijedor“, Janko Stojnić – Gradska uprava TVSJ Prijedor, Mile
Došenović – PU Prijedor PS Prijedor 1, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Rada Karajica
– Udruženje „Nada“ Prijedor, Darko Dragić - Gradska uprava Prijedor Odsjek za inspekcijske
poslove, Gospa Sajak Štikovac – JU Centar za socijalni rad Prijedor, Zdravko Budimir –
Aktiv direktora osnovnih škola, Mladen Bosančić – Gradska uprava Prijedor Komunalna
policija, Ognjen Vukić – RK „Kozara“ Prijedor, Igor Miletić – Gradska uprava Odjeljenje za
saobraćaj KP i ZŽS i ISP, Tomislav Blaha – Češka besjeda Prijedor, Marina Krneta –
Omladinski savjet grada Prijedora, Katarina Panić – Novinska agencija Republike Srpske
Srna, Dragica Janković – Gradska uprava Prijedor Odsjek za mjesne zajednice i sekretar
Foruma.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2021. godinu;
Razmatranje i usvajanje Strateškog bezbjednosnog plana Foruma za 2022 – 2026.
godinu;
Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2022. godinu;
Aktivnosti Omladinskog savjeta grada Prijedora;
Novoidentifikovani problemi;
Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Predsjedavajući Foruma pozdravili su sve prisutne članove Foruma i goste i upoznali ih sa
prijedlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.
Nakon pozdrava članovima Foruma obratili su se gosti Sretoja Vujanović načelnik Policijske
uprave Prijedor i u ime gradonačelnika Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene
djelatnosti.
Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović istakao je potrebu da Prijedor dobije
adekvatan video nadzor, podsjećajući da je i prošle godine u ovo vrijeme ista tema bila na
sjednici Foruma, ali i godinama unazad. „Lično nisam zadovoljan angažmanom svih
zainteresovanih da grad napokon dobije unaprijeđen sistem video nadzora. Prijedor je nekada
bio među prvim lokalnim zajednicama u kojima je ovaj sistem zaživio, ali odavno ne
funkcioniše, a danas su mnoge lokalne zajednice, pa i manje, daleko ispred nas“, rekao je
Vujanović u obraćanju članovima Foruma. On je naveo da to iziskuje znatna finansijska
sredstva koja treba planirati dugoročno, ali da je korist po bezbjednost zajednice nemjerljiva.
„Od prošle godine do danas uspjeli smo da instaliramo jedan broj kamera. Banjaluka, Doboj,
Bijeljina, neki imaju i po 400 kamera. Jedna opština Jezero ih ima 20, a Prijedor ni toliko.“,
dodao je Vujanović.
U ime gradonačelnika, Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti,
pozdravila je sve prisutne članove Fpruma i poželila sretan rad. Istakla je značaj ovog tijela
koje uvezuje predstavnike svih bitnih subjekata / institucija koji djeluju kroz rad Foruma.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka od 23.12.2021. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije
bilo.

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2021. godinu
Forum za bezbjednost Grada Prijedora je nastavio svoj dugodišnji rad tokom 2021. godine
koji se provodio kroz partnersku saradnju i komunikaciju svih relevantnih subjekata Grada
Prijedora u realizaciji zajednički utvrđenih i planiranih aktivnosti Foruma u svrhu održavanja
bezbjednosnog ambijenta za život i prosperitet građana i grada.
U 2021.godini održano je pet redovnih sjednica prema dnevnom redu koji je zavisio od
aktuelnih prilika i dešavanja na području grada. Radni sastanci rukovodstva Foruma sa
predstavnicima drugih institucija sa područja grada Prijedora i sjednice Foruma su realizovane
u okolnostima koje su bile prilagođene trenutnim okolnostima pandemije uz pridržavanje
epidemioloških mjera.
U radu Foruma tokom izvještajnog perioda identifikovani su i razmatrani sljedeći
bezbjednosnih problemi :
planiranje aktivnosti rada Foruma kroz razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma
za 2021. godinu;
realizacija zadataka koji su proistekli iz tekuće bezbjednosne situacije na području
grada Prijedora u cilju unapređivanja opštih prilika za bezbjedan život građana;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aktivnosti na sprovođenju Akcionog plana i Plana preventivnih aktivnosti na
suzbijanju maloljetničke delikvencije, kroz provođenje Programa za sprečavanje
nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za suprotstavljanje ovoj pojavi, kroz
provođenje Programa prevencije rizičnog ponašanja kod mladih sa problemima
zavisnosti, kroz nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih
djela počinjenih iz mržnje i predrasuda;
učešće Foruma za bezbjednost u realizaciji aktivnosti na unapređenju brzine i kvaliteta
djelovanja subjekata zaštite kroz nastavak opremanja Operativno komunikacionog
centra;
nastavljene su aktivnosti na realizaciji prethodno pokrenutih inicijativa na pitanjima
formalizacije rada Foruma za bezbjednost u legislativi republičkog i lokalnog nivoa
vlasti;
podrška Foruma za bezbjednost i uključenost Foruma u aktivnostima unapređenja
načina i oblika komunikacije građana sa Forumom kroz rad regionalnih kancelarija
mjesnih zajednica;
podrška Foruma za bezbjednost programima obuke školske djece iz oblasti pružanja
prve medicinske pomoći i upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih
sredstava;
učešće Foruma za bezbjednost u različitim kampanjama “Zaštitimo djecu u
saobraćaju“, „Bezbjednost i prevencija kriminala počinju sa vama“, “Suzbijanje
prosječenja“ i dr.;
redovna uključenost Foruma za bezbjednost u praćenju aktuelne bezbjednosne
problematike po svim segmentima i po potrebi pokretanja odgovarajućih preventivnih
aktivnosti i inicijativa;
podržavajući odnos Foruma za bezbjednost u promociji volonterskog rada u zajednici;
aktivnosti Foruma za bezbjednost u pripremi i izradi Strateškog bezbjednosnog plana
Foruma grada Prijedora za period 2022 -2026. godina;
Forum je nastavio svoj rad i tokom 2021. godine u Mreži snažnih gradova koju je
formirala Generalna skupština UN 2015. godine;
učešće Foruma u analizama stanja ilegalnih migracija na području PU Prijedora i
pružanju podrške kroz prijedloge koji su u vezi sa doprinosom drugih subjekata u
pogledu pomenutog;
podrška Foruma za bezbjednost u aktivnostima saradnje policije i osnovnih škola koje
su sprovedene kroz projekat „Dan sigurnog interneta“, te podrška u svim drugim
aktivnostima koje se sprovode u cilju smanjenja opasnosti za učenike kao sudionike u
saobraćaju i njihove bezbjednosti;
podrška Foruma za bezbjednost aktivnostima Inspekcije grada u vezi sa problemima
aerozagađenosti u širem gradskom području i aktivnostima preduzimanja adekvatnih
mjera za smanjenje negativnog uticaja po stanovništvo;
rad Foruma za bezbjednost u aktivnostima uspostavljanja partnerskih odnosa i
doprinosa drugih institucija Omladinskom savjetu grada Prijedora kako bi se
razgovaralo o potrebama smanjenja negativnih pojava koje se vezuju za navijačke
skupine, rješavanju eventualnih problema koji mogu da proizađu iz okolnosti
zanemarivanja ove pojave u gradu i davanje podrške mladima da pronađu svoje mjesto
u društvu;
praćenje i učešće Foruma za bezbjednost u radu Odjeljenja za saobraćaj, komunalne
poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove u pogledu stepena
realizacije inicijativa sa prethodnih sjednica;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

inicijativa i podrška Foruma za bezbjednost u aktivnostima snimanja grafita
neprimjerenog i uvredljivog sadržaja na stambenim i drugim objektima u gradu i
njihovom otklanjanju;
javno reagovanje Foruma i osuda događaja koji ugrožavaju bezbjednost građana i
raspiruju međunacionalnu mržnju, kao i praćenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i
predrasuda;
nastavak podržavajućih inicijativa i prijedloga Foruma za bezbjednost Policijskoj
stanici za bezbjednost saobraćaja u vezi sa potrebom postavljanja saobraćajnih
znakova za ograničenje brzine i pravovremenog otklanjanja drugih uočenih
nedostataka na putnoj infrastrukturi grada;
inicijativa Foruma za bezbjednost u vezi sa rješavanjima problema devastiranih
objekata u gradu;
Forum za bezbjednost je podržao prijedloge Radio kluba Prijedor u vezi sa
problemima potrage za nestalim licima i potrebe za sagledavanjem materijalnih i
ljudskih potencijala svih relevantnih subjekata zaštite koji bi se stavili u funkciju
traženja nestalih lica;
redovno praćenje Foruma za bezbjednost vanredne situacije u gradu Prijedoru koje je
u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom;
podrška Foruma programima obuke školske omladine iz prve pomoći i poznavanja
opasnosti od mina koja se sprovodila u organizaciji Gradske organizacije crvenog
krsta i Odsjeka za civilnu zaštitu;
učešće Foruma za bezbjednost u analizama stanja video nadzora u gradu kroz podršku
Foruma zajedničkim naporoma PU i lokalne zajednice da se unaprijedi video nadzor
na području grada;
podrška Foruma za bezbjednost aktivnostima kampanje koji su organizovani pod
nazivom „Stop prosjačanju“ čiji je cilj bio jačanje svijesti građana o značaju zaštite
dječijih prava i opasnosti koje po djecu donosi prosjačenje;
tokom 2021. godine Forum za bezbjednost je predano radio na aktivnostima izrade
Nacrta Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djele počinjenih iz mržnje i
predrasuda za naredni petogodišnji period;
Forum za bezbjednost je do kraja 2021. godine radio na aktivnostima izrade Strateškog
bezbjednosnog plana Foruma po osnovi obrađenih statističkih podataka koje je dobio i
na kojima su radili predstavnici institucija za potrebe Strateškog bezbjednosnog plana
Foruma koji predstavlja najvažniji dokument koji usmjerava rad prijedorskog Foruma
za bezbjednost;
podrška Foruma za bezbjednost aktivnostima PU koji se odnose na kontrolu držanja i
izvođenja opasnih životinja na javna mjesta, te sankcionisanja u slučaju nepostupanja
po zakonskim propisima;
podrška Foruma u aktivnostima rješavanja pitanja zaštite od prekomjerne buke i
prekoračenja vremena rada ugostiteljskih objekata;
promocija funkcinisanja zdravog porodičnog života;
učešće predstavnika Foruma za bezbjednost u TV emisiji u kojoj su učešće imali
predstavnici Prve tolerancije, gradskih vlasti i policije sa fokusom na značaju
Akcionog plana prevecije incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda, učešća
ključnih aktera i građana u izradi i realizaciji planiranog procesa donošenja dokumenta
za naredni period s obzirom da je aktuelni završavao u 2021. godini.

U ograničenim okolnostima rada i djelovanja u pandemijom zahvaćenoj situaciji, Forum za
bezbjednost je nastavio sa aktivnostima u izvještajnom periodu dajući doprinos i podršku u
ostvarivanju što bolje bezbjednosne situacije u gradu Prijedoru.

Aktivnosti Foruma su u donesenim dokumentima i zapisnicima sjednica dostavljani
gradonačelniku Grada Prijedora, organima Gradske uprave, Policijskoj upravi, ostalim
institucijama i subjektima koji participiraju u radu Foruma.
Sjednicama Foruma omogućeno je prisustvo zainteresovanih medija.
Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2021. godinu na sjednici Foruma jednoglasno je
usvojen.
4. Razmatranje i usvajanje Strateškog bezbjednosnog plana Foruma za 2022 – 2026.
godinu
Članovima Foruma je Prijedlog Strateškog bezbjednosnog plana Foruma obrazložio Draško
Đenadija. On je konstatovao da je ovo treći po redu strateški plan Foruma koji je jedinstven
dokument ovog karaktera u BiH jer ga jedino prijedorski Forum donosi u kontinuitetu. Ovaj
plan je znatno unaprijeđen u odnosu na dosadašnje na način da su u njemu date precizne
definicije najčešćih bezbjednosnih fenomena kojima se Forum do sada bavio, zatim su u
istom predstavljeni svi subjekti i institucije koje učestvuju u radu Foruma, predstavljeni su
takođe i kvalitetni statistički podaci bezbjednosnih fenomena koje pratimo u poslednjih 5
godina i dati prijedlozi preventivnih aktivnosti kojima će se članice Foruma baviti u narednom
periodu. U konačnom ovaj plan je definisao 4 strateška cilja, 18 programa i 54 konkretne
aktivnosti sa nosiocima aktivnosti i mjerljivim indikatorima po kojima će se pratiti realizacija
plana.
Đenadija je istakao potrebu formalizacije rada Foruma za bezbjednost kroz zakonodavstvo
Republike Srpske, konkretno kroz izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, u kojem
bi se trebao definisati status i djelovanje ovog tijela te zatražio pomoć svih nivoa vlasti koji bi
preko Saveza opština i gradova trebali zvanično pokrenuti inicijativu za definisanje ovog
pitanja.
Strateško bezbjednosni plan Foruma za 2022 – 2026. godinu jednoglasno je usvojen.

5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2022. godinu
Rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2022. godini baziraće se na
realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu Foruma za
bezbjednost zajednice Grada Prijedora za period 2022 – 2026. godina, kao i na realizaciji
zadataka koji proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada Prijedora u
toku 2022. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta kao i do
sada postignutog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti.
Realizacija programskih zadataka Foruma sprovodiće se kroz sledeće aktivnosti:
4. 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 upotreba droga i opasnosti od
zloupotrebe interneta na društvenim mrežama.

5. Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za
suprostavljanje ovoj pojavi kroz:
- Promociju zdravih stilova života, prevencija bolesti zavisnosti i kampanje za sprečavanje
nasilja u porodici;
- Promociju porodičnih vrijednosti i uticaj na svijest mladih ljudi kroz odgovorno roditeljstvo;

- Podršku jačanju kapaciteta institucija za pomoć žrtvama nasilja u porodici;
- Podršku i provođenje preventivnih programa u radu sa djecom i omladinom kroz dnevno
zbrinjavanje – dnevne centre.
6. Borba protiv korupcije:
- Podrška izradi i usvajanju vlastitih planova integriteta institucija koje učestvuju u radu
Foruma za bezbjednost;
- Rad na prijavama za korupciju i praćenje predmeta;
- Edukacija građana na uočavanju i prijavljivanju koruptivnih radnji.
4. Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz
mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2022 - 2026. godine kroz:
- Redovno održavanje kvartalnih sastanaka subjekata članova Fokus grupe;
- Postupanje po Akcionom planu prevencije i koordinacija zajedničkih aktivnosti;
- Javno reagovanje i osuda svih incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i
predrasuda.
5. Nastavak započetih aktivnosti na konačnoj realizaciji pokrenutih inicijativa na pitanjima
formalizacije rada Foruma za bezbjednost kako u legislativi republičkog tako i lokalnog
nivoa vlasti.
6. Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz rad
regionalnih kancelarija mjesnih zajednica.
7. Učešće u različitim kampanjama „Zaštitimo djecu u saobraćaju“, „Bezbjednosti prevencija
kriminala počinju sa vama“, „Suzbijanje prosjačenja“ i dr.
8. Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske pomoći i
upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
9. Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima i po
potrebi pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici.
10. Promocija volonterskog rada u zajednici.
11. Ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice grada Prijedora.
Program rada Foruma za 2022. godinu na sjednici Foruma jednoglasno je usvojen.

6. Aktivnosti Omladinskog savjeta grada Prijedora
Marina Krneta, ispred Omladinskog savjeta upoznala je prisutne o organizaciji i planiranim
aktivnostima.
Naime, Omladinski savjet Prijedor predstavlja krovnu organizaciju mladih u Prijedoru, kao
takvo udruženje kroz pravne akte ima za pravo da u svom sastavu ima članice. U 2022. godini
Omladinski savjet Prijedor ima 11 omladinskih organizacija u svom sastavu, a samim tim i 11
članova Upravnog odbora. „Kao član Foruma za bezbjednost zajednice do sada smo dali
doprinos što planiramo i u budućnosti, jer kao krovna organizacija mladih cilj nam je da u
budućnosti radimo još aktivnije na tome da mladi ljudi budu pokretači promjena u društvu“
istakla je Krneta.
Planirane aktivnosti Omladinskog savjeta grada Prijedora:
Projekat „Svi za zdravlje – zdravlje za sve!“ obuhvata aktivnosti kojima bi se direktno i
indirektno uticalo na djecu i mlade, ali i na ostale građane, sa idejom postizanja smanjivanja
gojaznosti i nezdravih stilova života, kao i poboljšavanjem psihičkog i mentalnog zdravlja,
uticajem na njihove životne navike, ishranu, fizičku pokretljivost i opšte norme koje treba da
podliježu zdravim stilovima života.
Glavna suština projekta odnosi se na psihološko savjetovanje, predavanja na temu
nutricionizma, zdravih stilova života i generalno psihofizičkog zdravlja kod djece i mladih.
Uz teoretski dio predavanja, praktikovaće se i šetnje prirodom, planinarenje, časovi „Zdrave
kuhinje“ i edukacija o zdravoj ishrani, odnosno kako pripremati zdrave obroke. Uporedo bi se
vršila i blaga teoretska priprema i treniranje od strane licenciranih predavača, profesora i
istaknutih sportskih i omladinskih radnika, koja bi se odnosila na trening i razgibavanje na
otvorenom i zatvorenom terenu, treninge u vodi i plivanje, gimnastika i atletika, po čemu bi se
pristupilo i ovim aktivnostima. Po završetku ove faze, saradnici na projektu pristupaju izradi
dijetalnog programa za djecu i omladinu, koji se odnose na zdrav rast i razvoj djece i mladih
(zdrava i nepoželjna hrana, dijetalni programi, motivator fizičke aktivnosti i druge slične
stvari).
Nakon realizacije ovih aktivnosti, projektom je predviđena realizacija sportskih igara na
otvorenom, odnosno promocija sportova na atraktivnim lokacijama u gradu za vrijeme
vikenda, pod nazivom „Vikend sporta“, gdje bi u saradnji sa sportskim klubovima i
kolektivima, bila instalirana igrališta i oprema za veliki broj sportova, sa ciljem da roditelji i
mladi koji se kreću gradom, nesmetano, ličnim odabirom, probaju da se bave i treniraju neki
od sportova, a sve vrijeme na lokacijama sportskih terena i opreme, bili bi prisutni članovi i
treneri tog kluba/sporta. Nabavljena sportska oprema za ovu aktivnost, na kraju bi bila
ustupljena tim klubovima za potrebe treniranja i razvoja sporta, budući da sportski klubovi u
Prijedoru u velikom broju, imaju potrebu za poboljšavanjem uslova i opreme za treniranje.

7. Novoidentifikovani problemi
Ognjen Vukić iz Radio kluba „Kozara“ istakao je problem učestalog šaranja i lijepljenja
naljepnica po saobraćajnim znakovima i predložio da se u rješavanje ovog problema uključe
mladi i navijačke grupe. Takođe, Vanja Dejanović navela je i problem oštećenja privatnih
vozila ispred stambenih zgrada.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović podsjetio je da u budžetu grada
postoje sredstva za uklanjanje grafita i čišćenje saobraćajnih znakova i predložio da i članovi
Foruma učestvuju u tim aktivnostima i tako pošalju poruku javnosti.
Članovi Foruma su se složili da je potrebno postaviti kamere na području grada, što je i
načelnik PU Prijedor Sretoja Vujanović istakao na početku sastanka.

8. Ostala pitanja
Draško Đenadija upoznao je prisutne o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na dan 17.02.2022.
godine. Na području grada Prijedora trenutno je 16 lica sa pozitivnim testom na virus korona.
Do sada se 2.979 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 171 lice je
preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom - u kućnoj izolaciji je 187 lica, a zdravstveni nadzor
je prestao za 17.144 lica. U JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID
odjeljenje smješteno je 27 pacijenta, od kojih je 15 iz Prijedora, 6 iz Kozarske Dubice, 3 iz
Novog Grada, i po 1 iz Oštre Luke, Krupe na Uni i Sanskog Mosta.
Do sada je na teritoriji grada Prijedora prvom dozom vakcine vakcinisano 18.497 građana,
drugom dozom 17.688, a trećom 4.705 građana. U školama na području grada Prijedora
pozitivno je 17 učenika i 5 nastavnika, a u izolaciji je 45 učenika i 2 nastavnika.
Novi članovi Foruma su Marina Krneta ispred Omladinskog savjeta Prijedor i Nebojša
Makarić ispred Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Nakon isteka mandata predsjedavajućoj Foruma Vanji Dejanović, mandat je jednoglasno
produžen na još godinu dana.
Sjednica je završena u 14,30 časova
Zapisnik sačinila: Dragica Janković
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