
 

 

 
Број: 03/22 
 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 30.06.2022. 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, Игор Књегинић – потпредсједник Скупштине Града, Зоран Инђић – 

Полицијска управа Приједор,  Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС Приједор 1, Дејан 

Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС, Миланка Егић – ПУ Приједор ПС Приједор 2, Рада 

Карајица – Удружење „Нада“ Приједор, Дарко Драгић - Градска управа Приједор 

Одсјек за инспекцијске послове, Драгана Малић – представница средњошколског 

образовања,  Здравко Будимир – Актив директора основних школа, Младен Босанчић – 

Градска управа Приједор Комунална полиција, Госпа Сајак - ЈУ Центар за социјални 

рад Приједор, Даворин Шикман – Арцелор Митал Приједор, Игор Милетић и Синиша 

Булић – Градска управа Одјељење за саобраћај КП и ЗЖС и ИСП, Томислав Блаха – 

Чешка бесједа Приједор, Огњен Вукић – представник радио клуба „ Козара“, Катарина 

Панић – Новинска агенција Републике Српске Срна, Александра Попић – мисија ОСЦ. 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка, 02/22 од 29.04.2022. године; 

3. Припреме за туристичку сезону – Мјере и активности полиције и осталих  

            субјеката  

4. Новоидентификовани проблеми; 

5. Остала питања. 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

Предсједавајућа Форума поздравила је све присутне чланове Форума и упознала их са 

приједлогом дневног реда који је једногласно усвојен. 

 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка  

 

Записник са прошлог састанка од 29.04.2022. године једногласно је усвојен. Примједби 

није било. 



 

 

3. Припреме за туристичку сезону – Мјере и активности полиције и осталих  

    субјеката 

 

Испред Полицијске управе Приједор Форуму се обратио Миле Дошеновић – 

представник Полицијске станицe Приједор 1: 

 

Наступањем туристичке сезоне и сезоне годишњих одмора, очекује се појава 

безбједносних ризика, који могу да утичу на укупно стање безбједности на подручју 

Полицијске управе Приједор. У туристичкој сезони, односно у мјесецима јул и август 

2022. године очекујемо већи број долазака наших грађана из иностранства, јер су све 

земље у окружењу смањиле или потпуно укинуле мјере ограничења путовања вазано за 

пандемију вируса корона. Због сезоне годишњих одмора долази и до веће посјете 

угоститељским објектима, а самим тим и већег конзумирања алкохола и опуштенијег 

понашања грађана, гдје се може очекивати нарушавање јавног реда и мира, те 

саобраћајне незгоде са  посљедицама. У току туристичке сезоне традиционално се 

организује већи број културних, спортских и других јавних скупова на отвореном 

простору. 

 Како би се безбједносна ситуација на подручју града Приједора задржала на 

задовољавајућем нивоу током предстојеће туристичке сезоне, полицијски службеници  

ПУ Приједор ће предузимати појачане превентивно – репресивне мјере и активности. 

Појачаним мјерама и активностима, полицијски службеници Полицијске управе 

Приједор ће у периоду туристичке сезоне заједно са осталим субјектима: 

 

- Обезбједити повољан степен безбједности по свим сегментима, 

- Ангажовањем полицијских службеника на терену и других запослених 

обезбједити висок ниво професионалног понашања и адекватан одговор на 

пријаве и захтјеве грађана, ( пријаве кршења законских прописа), 

- Узимајући у обзир чињеницу мултиетничности у националној структури грађана 

и рефлексије инцидената мотивисаних мржњом који су се догодили у протеклом 

периоду, заједно са осталим субјектима предузимаће се превентивне мјере и 

активности на спречавању истих. 

 

Зоран Инђић, испред Полицијске управе Приједор, рекао је да су то планске мјере 

полиције  и да оне имају и превентивни и репресивни карактер, али је позвао и остале 

субјекте који имају такође своје задатке у оквиру „ Плана превенције инцидената и 

кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за 

период 2022 – 2026. године“ да плански извршавају свој дио задатака и тако дају 

допринос свеукупној безбједносној ситуацији на подручју града Приједора, а на корист 

и задовољство свих његових грађана. 

 

Даворин Шикман – представник рудника Омарска, истакао је да се у оквиру овог 

предузећа предузимају планске мјере појачаног обезбјеђења за вријеме предстојећих 

догађаја у оквиру којих ће се од стране Бошњачких удружења  извршити посјета            

„ Бијелој кући“, јер им је стало да ови догађаји прођу достојанствено и безбједно за све 

њихове учеснике. 

 

Драшко Ђенадија – замјеник предсједавајуће Форума упознао је Форум да ће се сутра 

01.07.2022. године испред објеката Градске управе и Полицијске управе обавити 



промоција „ Писма добродошлице “ за грађане из дијаспоре. То је редовна активност 

предвиђена Акционим планом и већ је постала традиционална и препознатљива као 

примјер добре праксе у ширем окружењу. 

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

Испред  Полицијске станице Приједор 2 упознали су Форум са проблемом неуређених 

површина на приватним посједима, а које су у зони саобраћајница при чему се смањује 

прегледност за возаче, као и на појаву веће фреквенције саоабраћаја у 

послијеподневним часовима кроз Козарску улицу гдје се вози пребрзо. 

 

Испред Полицијске станице Козарац указали су на проблем велике фреквенције 

камиона из правца Градишке који превозе абразивни материјал и крећу се главном 

улицом Маршала Тита, што ствара велику буку и прашину и у вријеме туристичке 

сезоне ствара ружну слику.  

 

Испред станице за безбједност саобраћаја упознали су Форум да на подручју града 

Приједора има много избледјелих саобраћајних знакова и пјешачких прелаза и да би 

било добро да се управо сада пред туристичку сезону на томе поради јер велик дио 

возача долази са стране и због неуочавања тих знакова прави прекршаје и угрожава 

саобраћај, док домаћи возачи знају стање напамет и често возе по инерцији. 

 

Огњен Вукић , испред радио клуба „ Козара “ упозорио ја на значајну количину пјеска 

која је остала на саобраћајницама након бујичних излијевања воде из површинских 

канала и која угрожава безбједност саобраћаја, нарочито је то изражајно у Горњим 

Орловцима на старом путу за Бања Луку код Батуза и Гаврановића. 

 

Игор Милетић – испред Одјељењан за саобраћај, комуналне послове и заштиту 

животне средине и имовинско стамбене послове саопштио је Форуму да се управо 

реализује дио уговорених радова на обнављању хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације који су у надлежности локалне управе и да ће као Одјељење остварити 

контакт са „ Путевима РС “ да се за теретни саобраћај иницира преусмјеравање 

саобраћаја у Козарцу преко алтернативног правца кроз улицу Раде Кондића и тако 

смањи притисак на главну улицу у Козарцу. 

 

Драшко Ђенадија  истакао је добру реакцију Градске управе на до сада идентификоване 

проблеме на које је указао Форум, конкретно мислећи на постављање огледала на 

раскрсници улица Омладински пут и Браће Вујчића, као и на активности на чишћењу 

канала за површинску одводњу атмосферских вода на ширем попдручју града , те 

почетку радова на уређењу корита ријеке Милошевице.  

 

 

5. Остала питања 

 

Форум је упознат да је у организацији мисије ОСЦ дана 23. и 24. јуна одржана 

дводневна обука и округли сто за  службенике Полицијске управе Приједор на тему 

дјеловања у случају инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда, 

на којој је учествовао и представник Форума. 

 



Такође је у Сарајеву 16. јуна у организацији УНДП одржана радионица у оквиру 

пројекта „ Смањење ризика од катастрофа “ на којој је веома запажено учествовала 

четверочлана делегација  Града Приједора. 

 

Форум је обавјештен да је руководство Форума контактирано од начелника Службе 

министра у оквиру Министарства унутрашњих послова РС, а вазано за израду                

„ Стратегије развоја унутрашњих послова “ у чијој изради би били третирани и 

примјери добре  праксе и досадашња искуства приједорског Форума, нарочито кроз 

питања коначне формализације овог тијела у оквиру Закона о локалној самоуправи 

чиме би се стекли услови за формирање оваквих тијела и у осталим градовима и 

општинама у Републици Српској. 

 

Форум је кратко упознат и о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Републици Српској 

и у граду Приједору као и о олујном невремену које је дана 29.06.2022. погодило шири 

реон града Приједора при чему је правовременим дејством противградне заштите 

спријечена велика материјална штета на пољопривредним усјевима и имовини наших 

грађана. Том приликом са 10 лансирних станица у граду Приједору испаљено је 49 

противградних ракета, а падање града забиљежено је на рубним дјеловима града јер се 

на облаке у доласку са подручја Републике Хрватске и Федерације БиХ  није могло 

адекватно дјеловати због непостојања система противградне заштите. 

 

Представник Радио клуба „ Козара “ Огњен Вукић упознао је Форум да су припадници 

радио клуба интервенисали када се десио квар на репетитору Територијалне ватрогасне 

спасилачке јединице. Пошто је дошло до квара на антени чија набавка у поступку 

јавних набавки може потрајати и више мјесеци, они су са својим припадницима 

извршили детекцију квара и монтажу своје антене како би се овај проблем привремено 

премостио и омогућио несметан рад ТВСЈ преко репетиторске везе до завршетка 

процеса јавне набавке.  

 

Форум је као позитиван примјер подржао активности у оквиру Машинске школе у 

Приједору које су својим ученицима организовали посјету вјерским објектима свих 

вјерских заједница и тиме дали допринос бољем разумијевању различитости на 

подручју нашег града. Форум позива и друге средње школе да се у наредном периоду 

укључе у ову активност. 

 

Форум је јавно похвалио новинарку Катарину Панић за редовно присуство сједницама 

Форума и објективно и правовремано  информисање јавности када су у питању 

активности Форума, као и Александру Попић – представницу мисије ОСЦ-а за редовно 

прећење сједница Форума , квалитетно представљање активности овог тијела пред 

међународним институцијама и конкретну помоћ ове мисије  у организацији обука, 

округлих столова и финансирању неких приоритетних активности Форума. 

 

 

Сједница је завршена у 14,05 часова 

Записник сачинио: Драшко Ђенадија  

 

 

Предсједавајућа Форума 

Вања Дејановић с.р. 

 



 
Broj: 03/22 
 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 30.06.2022. 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, Igor 

Knjeginić – potpredsjednik Skupštine Grada, Zoran Inđić – Policijska uprava Prijedor,  Mile 

Došenović – PU Prijedor PS Prijedor 1, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Milanka Egić 

– PU Prijedor PS Prijedor 2, Rada Karajica – Udruženje „Nada“ Prijedor, Darko Dragić - 

Gradska uprava Prijedor Odsjek za inspekcijske poslove, Dragana Malić – predstavnica 

srednjoškolskog obrazovanja,  Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Mladen 

Bosančić – Gradska uprava Prijedor Komunalna policija, Gospa Sajak - JU Centar za socijalni 

rad Prijedor, Davorin Šikman – Arcelor Mital Prijedor, Igor Miletić i Siniša Bulić – Gradska 

uprava Odjeljenje za saobraćaj KP i ZŽS i ISP, Tomislav Blaha – Češka besjeda Prijedor, 

Ognjen Vukić – predstavnik radio kluba „ Kozara“, Katarina Panić – Novinska agencija 

Republike Srpske Srna, Aleksandra Popić – misija OSC. 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće; 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka, 02/22 od 29.04.2022. godine; 

3. Pripreme za turističku sezonu – Mjere i aktivnosti policije i ostalih  

            subjekata  

4. Novoidentifikovani problemi; 

5. Ostala pitanja. 

 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće 

 

Predsjedavajuća Foruma pozdravila je sve prisutne članove Foruma i upoznala ih sa 

prijedlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka  

 

Zapisnik sa prošlog sastanka od 29.04.2022. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije 

bilo. 

 

 

 



3. Pripreme za turističku sezonu – Mjere i aktivnosti policije i ostalih  

    subjekata 

 

Ispred Policijske uprave Prijedor Forumu se obratio Mile Došenović – predstavnik Policijske 

stanice Prijedor 1: 

 

Nastupanjem turističke sezone i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojava bezbjednosnih 

rizika, koji mogu da utiču na ukupno stanje bezbjednosti na području Policijske uprave 

Prijedor. U turističkoj sezoni, odnosno u mjesecima jul i avgust 2022. godine očekujemo veći 

broj dolazaka naših građana iz inostranstva, jer su sve zemlje u okruženju smanjile ili potpuno 

ukinule mjere ograničenja putovanja vazano za pandemiju virusa korona. Zbog sezone 

godišnjih odmora dolazi i do veće posjete ugostiteljskim objektima, a samim tim i većeg 

konzumiranja alkohola i opuštenijeg ponašanja građana, gdje se može očekivati narušavanje 

javnog reda i mira, te saobraćajne nezgode sa  posljedicama. U toku turističke sezone 

tradicionalno se organizuje veći broj kulturnih, sportskih i drugih javnih skupova na 

otvorenom prostoru. 

 Kako bi se bezbjednosna situacija na području grada Prijedora zadržala na zadovoljavajućem 

nivou tokom predstojeće turističke sezone, policijski službenici  PU Prijedor će preduzimati 

pojačane preventivno – represivne mjere i aktivnosti. 

Pojačanim mjerama i aktivnostima, policijski službenici Policijske uprave Prijedor će u 

periodu turističke sezone zajedno sa ostalim subjektima: 

 

- Obezbjediti povoljan stepen bezbjednosti po svim segmentima, 

- Angažovanjem policijskih službenika na terenu i drugih zaposlenih obezbjediti visok 

nivo profesionalnog ponašanja i adekvatan odgovor na prijave i zahtjeve građana, ( 

prijave kršenja zakonskih propisa), 

- Uzimajući u obzir činjenicu multietničnosti u nacionalnoj strukturi građana i refleksije 

incidenata motivisanih mržnjom koji su se dogodili u proteklom periodu, zajedno sa 

ostalim subjektima preduzimaće se preventivne mjere i aktivnosti na sprečavanju istih. 

 

Zoran Inđić, ispred Policijske uprave Prijedor, rekao je da su to planske mjere policije  i da 

one imaju i preventivni i represivni karakter, ali je pozvao i ostale subjekte koji imaju takođe 

svoje zadatke u okviru „ Plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i 

predrasuda na području grada Prijedora za period 2022 – 2026. godine“ da planski izvršavaju 

svoj dio zadataka i tako daju doprinos sveukupnoj bezbjednosnoj situaciji na području grada 

Prijedora, a na korist i zadovoljstvo svih njegovih građana. 

 

Davorin Šikman – predstavnik rudnika Omarska, istakao je da se u okviru ovog preduzeća 

preduzimaju planske mjere pojačanog obezbjeđenja za vrijeme predstojećih događaja u okviru 

kojih će se od strane Bošnjačkih udruženja  izvršiti posjeta            „ Bijeloj kući“, jer im je 

stalo da ovi događaji prođu dostojanstveno i bezbjedno za sve njihove učesnike. 

 

Draško Đenadija – zamjenik predsjedavajuće Foruma upoznao je Forum da će se sutra 

01.07.2022. godine ispred objekata Gradske uprave i Policijske uprave obaviti promocija „ 

Pisma dobrodošlice “ za građane iz dijaspore. To je redovna aktivnost predviđena Akcionim 

planom i već je postala tradicionalna i prepoznatljiva kao primjer dobre prakse u širem 

okruženju. 

 

 

 



4. Novoidentifikovani problemi 

 

Ispred  Policijske stanice Prijedor 2 upoznali su Forum sa problemom neuređenih površina na 

privatnim posjedima, a koje su u zoni saobraćajnica pri čemu se smanjuje preglednost za 

vozače, kao i na pojavu veće frekvencije saoabraćaja u poslijepodnevnim časovima kroz 

Kozarsku ulicu gdje se vozi prebrzo. 

 

Ispred Policijske stanice Kozarac ukazali su na problem velike frekvencije kamiona iz pravca 

Gradiške koji prevoze abrazivni materijal i kreću se glavnom ulicom Maršala Tita, što stvara 

veliku buku i prašinu i u vrijeme turističke sezone stvara ružnu sliku.  

 

Ispred stanice za bezbjednost saobraćaja upoznali su Forum da na području grada Prijedora 

ima mnogo izbledjelih saobraćajnih znakova i pješačkih prelaza i da bi bilo dobro da se 

upravo sada pred turističku sezonu na tome poradi jer velik dio vozača dolazi sa strane i zbog 

neuočavanja tih znakova pravi prekršaje i ugrožava saobraćaj, dok domaći vozači znaju stanje 

napamet i često voze po inerciji. 

 

Ognjen Vukić , ispred radio kluba „ Kozara “ upozorio ja na značajnu količinu pjeska koja je 

ostala na saobraćajnicama nakon bujičnih izlijevanja vode iz površinskih kanala i koja 

ugrožava bezbjednost saobraćaja, naročito je to izražajno u Gornjim Orlovcima na starom 

putu za Banja Luku kod Batuza i Gavranovića. 

 

Igor Miletić – ispred Odjeljenjan za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i 

imovinsko stambene poslove saopštio je Forumu da se upravo realizuje dio ugovorenih 

radova na obnavljanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije koji su u nadležnosti 

lokalne uprave i da će kao Odjeljenje ostvariti kontakt sa „ Putevima RS “ da se za teretni 

saobraćaj inicira preusmjeravanje saobraćaja u Kozarcu preko alternativnog pravca kroz ulicu 

Rade Kondića i tako smanji pritisak na glavnu ulicu u Kozarcu. 

 

Draško Đenadija  istakao je dobru reakciju Gradske uprave na do sada identifikovane 

probleme na koje je ukazao Forum, konkretno misleći na postavljanje ogledala na raskrsnici 

ulica Omladinski put i Braće Vujčića, kao i na aktivnosti na čišćenju kanala za površinsku 

odvodnju atmosferskih voda na širem popdručju grada , te početku radova na uređenju korita 

rijeke Miloševice.  

 

 

5. Ostala pitanja 

 

Forum je upoznat da je u organizaciji misije OSC dana 23. i 24. juna održana dvodnevna 

obuka i okrugli sto za  službenike Policijske uprave Prijedor na temu djelovanja u slučaju 

incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda, na kojoj je učestvovao i 

predstavnik Foruma. 

 

Takođe je u Sarajevu 16. juna u organizaciji UNDP održana radionica u okviru projekta „ 

Smanjenje rizika od katastrofa “ na kojoj je veoma zapaženo učestvovala četveročlana 

delegacija  Grada Prijedora. 

 

Forum je obavješten da je rukovodstvo Foruma kontaktirano od načelnika Službe ministra u 

okviru Ministarstva unutrašnjih poslova RS, a vazano za izradu                „ Strategije razvoja 

unutrašnjih poslova “ u čijoj izradi bi bili tretirani i primjeri dobre  prakse i dosadašnja 



iskustva prijedorskog Foruma, naročito kroz pitanja konačne formalizacije ovog tijela u 

okviru Zakona o lokalnoj samoupravi čime bi se stekli uslovi za formiranje ovakvih tijela i u 

ostalim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. 

 

Forum je kratko upoznat i o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i u gradu 

Prijedoru kao i o olujnom nevremenu koje je dana 29.06.2022. pogodilo širi reon grada 

Prijedora pri čemu je pravovremenim dejstvom protivgradne zaštite spriječena velika 

materijalna šteta na poljoprivrednim usjevima i imovini naših građana. Tom prilikom sa 10 

lansirnih stanica u gradu Prijedoru ispaljeno je 49 protivgradnih raketa, a padanje grada 

zabilježeno je na rubnim djelovima grada jer se na oblake u dolasku sa područja Republike 

Hrvatske i Federacije BiH  nije moglo adekvatno djelovati zbog nepostojanja sistema 

protivgradne zaštite. 

 

Predstavnik Radio kluba „ Kozara “ Ognjen Vukić upoznao je Forum da su pripadnici radio 

kluba intervenisali kada se desio kvar na repetitoru Teritorijalne vatrogasne spasilačke 

jedinice. Pošto je došlo do kvara na anteni čija nabavka u postupku javnih nabavki može 

potrajati i više mjeseci, oni su sa svojim pripadnicima izvršili detekciju kvara i montažu svoje 

antene kako bi se ovaj problem privremeno premostio i omogućio nesmetan rad TVSJ preko 

repetitorske veze do završetka procesa javne nabavke.  

 

Forum je kao pozitivan primjer podržao aktivnosti u okviru Mašinske škole u Prijedoru koje 

su svojim učenicima organizovali posjetu vjerskim objektima svih vjerskih zajednica i time 

dali doprinos boljem razumijevanju različitosti na području našeg grada. Forum poziva i 

druge srednje škole da se u narednom periodu uključe u ovu aktivnost. 

 

Forum je javno pohvalio novinarku Katarinu Panić za redovno prisustvo sjednicama Foruma i 

objektivno i pravovremano  informisanje javnosti kada su u pitanju aktivnosti Foruma, kao i 

Aleksandru Popić – predstavnicu misije OSC-a za redovno prećenje sjednica Foruma , 

kvalitetno predstavljanje aktivnosti ovog tijela pred međunarodnim institucijama i konkretnu 

pomoć ove misije  u organizaciji obuka, okruglih stolova i finansiranju nekih prioritetnih 

aktivnosti Foruma. 

 

 

Sjednica je završena u 14,05 časova 

Zapisnik sačinio: Draško Đenadija  
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