
 
Број: 04/22 
 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 29.09.2022. 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, 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, Младен Босанчић – Градска управа Приједор Комунална полиција, 

Госпа Сајак - ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Даворин Шикман – Арцелор Митал 

Приједор, Томислав Блаха – Чешка бесједа Приједор, Огњен Вукић – представник 

радио клуба „ Козара“, Јанко Стојнић – представник ТВСЈ,  Катарина Панић – 

Новинска агенција Републике Српске Срна. 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка, 03/22 од 30.06.2022. године; 

3. Превентивне активности субјеката за вријеме туристичке сезоне и на 

            побољшању стања у области безбједности саобраћаја;  

4.        Активности Центра за социјални рад – обиљежавање Дјечије недјеље 

5. Новоидентификовани проблеми; 

6. 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 30.06.2022. године једногласно је усвојен. Примједби 

није било. 

 

3. Превентивне активности субјеката за вријеме туристичке сезоне и на 

побољшању стања у области безбједности  саобраћаја 

 

Активности ПС за безбједност саобраћаја представио је Дејан Вујчић: 

 



Сагледавањем одређене проблематике везане за побољшање безбједности саобраћаја, ПС за БС 

Приједор је идентификовала неколико чињеница на које би се могла обратити пажња у периоду 

који слиједи, а у којем би требало да учествују све надлежне институције које имају додирних 

тачака са безбједношћу саобраћаја. Наведено се највише огледа у саобраћајној сигнализацији и 

стању путне комуникације у ужем дијелу града као и приградским насељима. Идентификовано 

је да на одређеним мјестима у близини школа и вртића не постоји адекватна саобраћајна 

сигнализација којом се возачи упозоравају на кретање најмлађе категорије учесника у 

саобраћају, као ни свјетлосна сигнализација која је уочљива у условима смањене видљивости, 

поготово у јесенском и зимском периоду када је највећа концентрација ученика на путу ка 

школама и од школа према кући. До сада, као ни у периоду активности под називом 

„Заштитимо дјецу у саобраћају“, није било саобраћајних незгода са посљедицама по ученике 

било којих узраста, а од стране полицијских службеника предузете су све мјере како би се 

побољшали услови за безбједно кретање ове категорије према школама. 

Када је у питању период туристичке сезона примјетан је већи број возила на путевима у граду 

Приједору, али није дошло до повећања броја СН са најтежим посљедицама, изузев СН са 

материјалном штетом, што је и оправдано због већих гужви и недовољне инфраструктуре у 

градском подручју за број возила која су пристигла из земаља ЕУ. У наведеном периоду 

туристичке сезоне, укупно је издато 1361 ПН, док је у истом периоду 2021.године издато 1228 

ПН, што говори о повећаној активности полицијских службеника ПС за БС Приједор. 

Активности које су предузете у претходном периоду, а које су значајне са аспекта безбједности 

саобраћаја и које се односе на побољшање стања безбједности саобраћаја тј смањење 

саобраћајних незгода поготово саобраћајних незгода са најтежим посљедицама по лица можемо 

презентовати у неколико засебних области: 

1.Кампања „Заштитимо дјецу у саобраћају“ коју је ПУ Приједор спровела у времену од 

24.08.2022. до 23.09.2022. године у оквиру које је свака ПС на нивоу ПУ Приједор сачинила 

посебне Планове акција по којима је поступано. Дана 26.08.2022. године у ОШ Петар Кочић у 

Приједору одржан је састанак на којем су присуствовали представници ПУ Приједор, 

директори основних и средњих школа, представници АМД Приједор и представници а.д. 

Приједор путеви, на којима је договорено поступање и сарадња свих институција у области 

безбједности саобраћаја која би омогућила сигурност дјеци приликом учествовања у 

саобраћају. У оквиру наведене кампање припадници ПУ Приједор су одржали едукативна 

предавања у свим Основним школама на подручју које оперативно покрива ПУ, те посебну 

пажњу обратили на предавање ученицима првог разреда на правила у саобраћају који се односе 

на пјешаке. У оквиру наведене кампање спроведене су двије акције. Једна која се односила на 

контролу саобраћаја са акцентом на однос возач – пјешак а друга на контролу техничке 

исправности моторних возила са акцентом на контролу аутобуса посебно оних којим се превозе 

ученици. У наведеном периоду полицијски службеници су били упућивани у близину школа 

гдје су превентивно дјеловали на учеснике у саобраћају, те вршили контролу непрописног 

паркирања у близини објеката школа.  

2.Манифестација „Дан без аутомобила“ одржана дана 22.09.2022. године. По пријави Града 

Приједора - Одјељења за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско 

стамбене послове, ПС за БС је сачинила План те спровела потпуну обуставу саобраћаја дана 

22.09.2022 у временском периоду од 09,00 до 14,00 часова у улицама, Занатска, А.Ј.Рашковића, 

Светосавска, Николе Пашића, Милоша Обреновића. Поред тога ПУ Приједор је учествовала и у 

другим активностима, као што је презентовање опреме коју користе припадници Полицијске 



станице за безбједност саобраћаја, такође је приказан начин вршења увиђаја саобраћајне 

незгоде у којој је повријеђен пјешак. У наведеним активностима је остварена сарадња са 

другим институцијама као и са Савјетом за безбједност саобраћаја града Приједора. 

3.Новоидентификовани проблеми који се односе на саобраћајну сигнализацију, лоше стање 

саобраћајних знакова, што је ПС за БС већ истицала на Форуму за безбједност града Приједора 

а по којој није пуно рађено у претходном периоду. Примјећено је да се ради на оцртавању 

пјешачких прелаза. Такође, битно је истаћи да полицијски службеници ПС за БС сачињавају 

службене забиљешке које се односе на оштећење саобраћајних знакова и путне инфраструктуре 

које уредно прослијеђујемо институцијама надлежним за њихово одржавање. 

Активности испред Полицијске управе Приједор представио је Миле Дошеновић: 

 
      У складу са Планом ПС Приједор 1, у периоду '' Туристичке сезоне'', од  дана 20.06.2022. 

године до 01.09.2022. године, предузете су појачане активности, мјере и радње, на заштити 

личне и имовинске безбједности грађана, првенствено лица која током сезоне годишњих 

одмора долазе из иностранства. Такође, посебна пажња посвећена је заштити објеката од 

посебног (виталног) значаја, те превентивном дјеловању у близини  угоститељских објеката и 

других јавних мјеста на којима долази до већег окупљања грађана. Током наведене туристичке 

сезоне извршено је обезбјеђење неколико јавних скупова  културног и вјерског значаја: „Нектар 

гарден фест“ у временском периоду од 01.07.2022.године до 03.07.2022. године, отварање 

објекта ИВЗ (џамија) у Старом граду у улици А.Бабића дана 23.07.2022. године, те  „Ша фест“  

у временском периоду од 27.07.2022.године до 31.07.2022. године, као и више јавних скупова у 

склопу културно-забавне манифестације „Приједорско љето културе“.  Сви јавни скупови су 

плански обезбјеђени и протекли су безбједно и без инцидената. Током туристичке сезоне нису 

регистрована кривична дјела или прекршаји који су нарочито друштвено опасни, а која би 

евентуално могла изазвати већу узнемиреност јавности, нити су регистровани инциденти 

мотивисани расном, етничком и вјерском мржњом. У току трајања туристичке сезоне 2022. 

полицијски службеници ПС Приједор 1 предузели су низ мјера и радњи из своје надлежности 

како би стање безбједности остало на задовољавајућем нивоу, а том приликом је предузето 

следеће: 

У назначеном периоду спроведено је укупно петнаест (15) Оперативно-тактичких мјера и 

радњи, од којих је и једна ''Рација'', написано је укупно стотину пет (105) крим-обавјештајних 

информација, контролисано је шездесет шест (66) БИ и ЛПН лица, те легитимисано три стотине 

два (302) сумњива и непозната лица. Такође је спроведене укупно пет (5) акција појачане 

контроле учесника у саобраћају ком приликом је издато укупно шест сотина двадесет један 

(621) прекршајни налог (132 због управљања возилом под утицајем алкохола и 10 због 

оправљања под утицајем наркотичких средстава). 

 

     У току туристичке сезоне, од дана 20.06.2022. године до 01.09.2022. године регистровано је 

укупно 19 прекршаја „Просјачење“ из члана 26. став 1. ЗоЈРМ, те 1 прекршај „Неовлаштено 

прикупљање добровољних прилога“ из члана 10. ЗоЈРМ. У временском периоду од 

20.07.2022.године до 20.08.2022. године, у складу са Планом ПС Приједор 1 спроведена је 

акција појачаних активности на спречавању и сузбијању прекршаја „Просјачење“ из члана 26. 

ЗоЈРМ и „Неовлаштено прикупљање добровољних прилога“ из члана 10. ЗоЈРМ. Током трајања 

акције евидентирано је укупно 8 прекршаја „Просјачење“ из члана 26. став 1. ЗоЈРМ, ком 



приликом су починиоцима прекршаја изречене прекршајне санкције издавањем прекршајног 

налога.  

У свим случајевима ради се о лицима Ромске националности која су на подручје Града 

Приједора дошла из других градова ФБиХ а у намјери вршења просјачења. Сви регистровани 

прекршаји су били током мјесеца Јули 2022. године, када је присуство таквих лица било 

повећано због доласка наших грађана из иностранства. Током акције нису идентификована 

лица која би се могла довести у везу са организовањем лица ради вршења просјачења. Може се 

констатовати да је проблем просјачења у периоду туристичке сезоне био нарочито изражен ако 

се узме у обзир да су у истом периоду 2021. године регистрована само 3 прекршаја 

„Просјачење“ из члана 26. став 1. ЗоЈРМ.  

Даворин Шикман испред „ Arcelor Mittala“ је упознао Форум са слиједећем: 

У августу у кругу рудника у Омарској одржан је већ традиционални скуп посјете 

Бијелој кући на коме је било присутно око 300 грађана бошњачке националности. 

Захваљујући повећаном ангажовању нашег предузећа у сарадњи са полицијом скуп је 

протекао без инцидената. 

 

Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће Форума, истакао је да су поднесени 

извјештаји субјеката и ове године показали да се на подручју града Приједора веома 

озбиљно и плански приступа превентивним активностима када је у питању припрема за 

туристичку сезону и за почетак школске године, што наш град издваја у односу на 

остале локалне заједнице. Важно је такође истаћи да је у организацији Градске управе 

ове године урађен тротоар у зони Основне школе „ Петар Кочић “ и да су започеле 

припреме за реконструкцију саобраћајнице кроз насеље Пећани што је на Форуму више 

пута истицано као веома важно питање за безбједност, прије свега ученика, а и осталих 

грађана. 

 

4. Активности Центра за социјални рад – обиљежавање Дјечије недјеље 

 
Министарство здравља и социјалне заштите РС у сарадњи са ЈУ Јавни фонд за дјечију 

заштиту и институцијама сваке године почетком октобра ради  подстицањa и организовањa 

разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених дјеци, 

као и предузимањa других мјера за унапређење развоја дјечије заштите, организују Дјечију 

недјељу.  

 Овогодишња Дјечија недјеља обиљежиће се у периоду од 03.10.2022. године до 

09.10.2022. године под слоганом „По(дијели) радост, знање, љубав“. Наша установа ЈУ Центар 

за социјални рад Приједор у наведеним терминима организује сљедеће активности: 

 

1. 03.10.2022. године од 10.00 до 12.00 часова на тргу мајора Зорана Карлице – 

„Пружи љубав, постани хранитељ“ – промоција хранитељства кроз 

информисање шире јавности и дијељење промотивног материјала на промо 

штанду. 

2. 05.10.2022. године у 16.30 часова у ОШ „Десанка Максимовић“ Приједор – 

подизање свијести и мотивације за хранитељство.   

3. 05.10.2022. године у периоду од 10.00 до 11.00 часова у Дјечијем вртићу 

„Радост“ – „Упознај друга и подијели љубав“ – инклузивна креативна радионица 

старијег вртићког узраста Дјечијег вртића „Радост“. 



4. 06.10.2022. године у 18.00 часова у Галерији Сретен Стојановић Приједор – 

фокус група на тему подизања свијести и мотивације за хранитељство. 

5. 08.10.2022. године  у 12.00 часова у просторијама СКУД-а „Др Младен 

Стојановић“ Приједор – „Подијели знање“ – његовање традиције, културе и 

обичаја за дјецу основношколског узраста.  

6. „Подијели радост, усвоји мудрост“ – усвајање истинских друштвених 

вриједности, развијање емпатије, размјена искустава и знања кроз повезаност 

старије и млађе генерације. Ова активност обухватиће неколико ученика из 

Савјета ученика из ОШ „Бранко Ћопић“ који ће заједно са геронтодомаћицама и 

стручним радником ЈУ ЦСР Приједор одлазити у посјете код старијих особа у 

терминима: 

- 04.10.2022. године у временском периоду од 08.00 до 13.00 часова; 

- 06.10.2022. године у временском периоду од 10.00 до 12.00 часова; 

- 06.10.2022. године у временском периоду од 12.00 до 14.00 часова. 

 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

Форуму се писменим путем обратио грађанин Душко Срдић и упозорио на појаву да 

возачи често пролазе кроз црвено свјетло на семафору за пјешаке код раскрснице 

Тешинић на коме Козарску улицу прелази велик број ученика школе Петар Кочић. 

Допис истог садржаја запримили су и у Полицијској станици Приједор 2 и истакнуто је 

да је ово позитиван примјер комуникације грађана са Форумом за безбједност. 

 

Такође Форуму су се обратили и из Полицијске станице Козарац и обавјестили о 

недостатку ограда на школским двориштима и саобраћајних знакова у зони подручних 

школа у селима Јаруге и Горњи Гаревци,  као и недостатку тротоара за кретање ученика 

до школа у Трнопољу, Камичанима и Бабићима што ствара повећан ризик по ученике и 

остале учеснике у саобраћају. 

 

 

6. Остала питања 

 

Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће упознао је Форум да су представници 

Форума активно учествовали на сједници Савјета за безбједност који је покренуо 

иницијативу према Скупштини града Приједор за доношење Резолуције о 

неприхватању изградње одлагалишта нуклеарног отпада у општини Двор, Република 

Хрватска, у непосредној близини Републике Српске и Босне и Херцеговине. Ова 

иницијатива је добила једногласну подршку локалног парламента и тиме је Град 

Приједор јавно изнио свој експлицитни став по овом питању. 

 

 

Сједница је завршена у 14,05 часова 

Записник сачинио: Драшко Ђенадија  

Предсједавајућа Форума 

Вања Дејановић 

 

 



 
Broj: 04/22 
 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 29.09.2022. 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, 

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, Mladen Bosančić 

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

Prijedor, Davorin Šikman – Arcelor Mital Prijedor, Tomislav Blaha – Češka besjeda Prijedor, 

Ognjen Vukić – predstavnik radio kluba „ Kozara“, Janko Stojnić – predstavnik TVSJ,  

Katarina Panić – Novinska agencija Republike Srpske Srna. 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće; 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka, 03/22 od 30.06.2022. godine; 

3. Preventivne aktivnosti subjekata za vrijeme turističke sezone i na 

            poboljšanju stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja;  

4.        Aktivnosti Centra za socijalni rad – obilježavanje Dječije nedjelje 

5. Novoidentifikovani problemi; 

6. 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 30.06.2022. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije 

bilo. 

 

3. Preventivne aktivnosti subjekata za vrijeme turističke sezone i na poboljšanju stanja 

u oblasti bezbjednosti  saobraćaja 

 

Aktivnosti PS za bezbjednost saobraćaja predstavio je Dejan Vujčić: 

 
Sagledavanjem određene problematike vezane za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, PS za BS 

Prijedor je identifikovala nekoliko činjenica na koje bi se mogla obratiti pažnja u periodu koji slijedi, a 



u kojem bi trebalo da učestvuju sve nadležne institucije koje imaju dodirnih tačaka sa bezbjednošću 

saobraćaja. Navedeno se najviše ogleda u saobraćajnoj signalizaciji i stanju putne komunikacije u 

užem dijelu grada kao i prigradskim naseljima. Identifikovano je da na određenim mjestima u blizini 

škola i vrtića ne postoji adekvatna saobraćajna signalizacija kojom se vozači upozoravaju na kretanje 

najmlađe kategorije učesnika u saobraćaju, kao ni svjetlosna signalizacija koja je uočljiva u uslovima 

smanjene vidljivosti, pogotovo u jesenskom i zimskom periodu kada je najveća koncentracija učenika 

na putu ka školama i od škola prema kući. Do sada, kao ni u periodu aktivnosti pod nazivom 

„Zaštitimo djecu u saobraćaju“, nije bilo saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po učenike bilo kojih 

uzrasta, a od strane policijskih službenika preduzete su sve mjere kako bi se poboljšali uslovi za 

bezbjedno kretanje ove kategorije prema školama. 

Kada je u pitanju period turističke sezona primjetan je veći broj vozila na putevima u gradu Prijedoru, 

ali nije došlo do povećanja broja SN sa najtežim posljedicama, izuzev SN sa materijalnom štetom, što 

je i opravdano zbog većih gužvi i nedovoljne infrastrukture u gradskom području za broj vozila koja 

su pristigla iz zemalja EU. U navedenom periodu turističke sezone, ukupno je izdato 1361 PN, dok je 

u istom periodu 2021.godine izdato 1228 PN, što govori o povećanoj aktivnosti policijskih službenika 

PS za BS Prijedor. 

Aktivnosti koje su preduzete u prethodnom periodu, a koje su značajne sa aspekta bezbjednosti 

saobraćaja i koje se odnose na poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja tj smanjenje saobraćajnih 

nezgoda pogotovo saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama po lica možemo prezentovati u 

nekoliko zasebnih oblasti: 

1.Kampanja „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ koju je PU Prijedor sprovela u vremenu od 24.08.2022. do 

23.09.2022. godine u okviru koje je svaka PS na nivou PU Prijedor sačinila posebne Planove akcija po 

kojima je postupano. Dana 26.08.2022. godine u OŠ Petar Kočić u Prijedoru održan je sastanak na 

kojem su prisustvovali predstavnici PU Prijedor, direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici 

AMD Prijedor i predstavnici a.d. Prijedor putevi, na kojima je dogovoreno postupanje i saradnja svih 

institucija u oblasti bezbjednosti saobraćaja koja bi omogućila sigurnost djeci prilikom učestvovanja u 

saobraćaju. U okviru navedene kampanje pripadnici PU Prijedor su održali edukativna predavanja u 

svim Osnovnim školama na području koje operativno pokriva PU, te posebnu pažnju obratili na 

predavanje učenicima prvog razreda na pravila u saobraćaju koji se odnose na pješake. U okviru 

navedene kampanje sprovedene su dvije akcije. Jedna koja se odnosila na kontrolu saobraćaja sa 

akcentom na odnos vozač – pješak a druga na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila sa 

akcentom na kontrolu autobusa posebno onih kojim se prevoze učenici. U navedenom periodu 

policijski službenici su bili upućivani u blizinu škola gdje su preventivno djelovali na učesnike u 

saobraćaju, te vršili kontrolu nepropisnog parkiranja u blizini objekata škola.  

2.Manifestacija „Dan bez automobila“ održana dana 22.09.2022. godine. Po prijavi Grada Prijedora - 

Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove, PS 

za BS je sačinila Plan te sprovela potpunu obustavu saobraćaja dana 22.09.2022 u vremenskom 

periodu od 09,00 do 14,00 časova u ulicama, Zanatska, A.J.Raškovića, Svetosavska, Nikole Pašića, 

Miloša Obrenovića. Pored toga PU Prijedor je učestvovala i u drugim aktivnostima, kao što je 

prezentovanje opreme koju koriste pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, takođe je 

prikazan način vršenja uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak. U navedenim 

aktivnostima je ostvarena saradnja sa drugim institucijama kao i sa Savjetom za bezbjednost 

saobraćaja grada Prijedora. 



3.Novoidentifikovani problemi koji se odnose na saobraćajnu signalizaciju, loše stanje saobraćajnih 

znakova, što je PS za BS već isticala na Forumu za bezbjednost grada Prijedora a po kojoj nije puno 

rađeno u prethodnom periodu. Primjećeno je da se radi na ocrtavanju pješačkih prelaza. Takođe, bitno 

je istaći da policijski službenici PS za BS sačinjavaju službene zabilješke koje se odnose na oštećenje 

saobraćajnih znakova i putne infrastrukture koje uredno proslijeđujemo institucijama nadležnim za 

njihovo održavanje. 

Aktivnosti ispred Policijske uprave Prijedor predstavio je Mile Došenović: 

 
      U skladu sa Planom PS Prijedor 1, u periodu '' Turističke sezone'', od  dana 20.06.2022. godine do 

01.09.2022. godine, preduzete su pojačane aktivnosti, mjere i radnje, na zaštiti lične i imovinske 

bezbjednosti građana, prvenstveno lica koja tokom sezone godišnjih odmora dolaze iz inostranstva. 

Takođe, posebna pažnja posvećena je zaštiti objekata od posebnog (vitalnog) značaja, te preventivnom 

djelovanju u blizini  ugostiteljskih objekata i drugih javnih mjesta na kojima dolazi do većeg 

okupljanja građana. Tokom navedene turističke sezone izvršeno je obezbjeđenje nekoliko javnih 

skupova  kulturnog i vjerskog značaja: „Nektar garden fest“ u vremenskom periodu od 

01.07.2022.godine do 03.07.2022. godine, otvaranje objekta IVZ (džamija) u Starom gradu u ulici 

A.Babića dana 23.07.2022. godine, te  „Ša fest“  u vremenskom periodu od 27.07.2022.godine do 

31.07.2022. godine, kao i više javnih skupova u sklopu kulturno-zabavne manifestacije „Prijedorsko 

ljeto kulture“.  Svi javni skupovi su planski obezbjeđeni i protekli su bezbjedno i bez incidenata. 

Tokom turističke sezone nisu registrovana krivična djela ili prekršaji koji su naročito društveno 

opasni, a koja bi eventualno mogla izazvati veću uznemirenost javnosti, niti su registrovani incidenti 

motivisani rasnom, etničkom i vjerskom mržnjom. U toku trajanja turističke sezone 2022. policijski 

službenici PS Prijedor 1 preduzeli su niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti kako bi stanje bezbjednosti 

ostalo na zadovoljavajućem nivou, a tom prilikom je preduzeto sledeće: 

U naznačenom periodu sprovedeno je ukupno petnaest (15) Operativno-taktičkih mjera i radnji, od 

kojih je i jedna ''Racija'', napisano je ukupno stotinu pet (105) krim-obavještajnih informacija, 

kontrolisano je šezdeset šest (66) BI i LPN lica, te legitimisano tri stotine dva (302) sumnjiva i 

nepoznata lica. Takođe je sprovedene ukupno pet (5) akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju 

kom prilikom je izdato ukupno šest sotina dvadeset jedan (621) prekršajni nalog (132 zbog upravljanja 

vozilom pod uticajem alkohola i 10 zbog opravljanja pod uticajem narkotičkih sredstava). 

 

     U toku turističke sezone, od dana 20.06.2022. godine do 01.09.2022. godine registrovano je 

ukupno 19 prekršaja „Prosjačenje“ iz člana 26. stav 1. ZoJRM, te 1 prekršaj „Neovlašteno prikupljanje 

dobrovoljnih priloga“ iz člana 10. ZoJRM. U vremenskom periodu od 20.07.2022.godine do 

20.08.2022. godine, u skladu sa Planom PS Prijedor 1 sprovedena je akcija pojačanih aktivnosti na 

sprečavanju i suzbijanju prekršaja „Prosjačenje“ iz člana 26. ZoJRM i „Neovlašteno prikupljanje 

dobrovoljnih priloga“ iz člana 10. ZoJRM. Tokom trajanja akcije evidentirano je ukupno 8 prekršaja 

„Prosjačenje“ iz člana 26. stav 1. ZoJRM, kom prilikom su počiniocima prekršaja izrečene prekršajne 

sankcije izdavanjem prekršajnog naloga.  

U svim slučajevima radi se o licima Romske nacionalnosti koja su na područje Grada Prijedora došla 

iz drugih gradova FBiH a u namjeri vršenja prosjačenja. Svi registrovani prekršaji su bili tokom 

mjeseca Juli 2022. godine, kada je prisustvo takvih lica bilo povećano zbog dolaska naših građana iz 

inostranstva. Tokom akcije nisu identifikovana lica koja bi se mogla dovesti u vezu sa organizovanjem 

lica radi vršenja prosjačenja. Može se konstatovati da je problem prosjačenja u periodu turističke 



sezone bio naročito izražen ako se uzme u obzir da su u istom periodu 2021. godine registrovana samo 

3 prekršaja „Prosjačenje“ iz člana 26. stav 1. ZoJRM.  

Davorin Šikman ispred „ Arcelor Mittala“ je upoznao Forum sa slijedećem: 

U avgustu u krugu rudnika u Omarskoj održan je već tradicionalni skup posjete Bijeloj kući 

na kome je bilo prisutno oko 300 građana bošnjačke nacionalnosti. Zahvaljujući povećanom 

angažovanju našeg preduzeća u saradnji sa policijom skup je protekao bez incidenata. 

 

Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće Foruma, istakao je da su podneseni izvještaji 

subjekata i ove godine pokazali da se na području grada Prijedora veoma ozbiljno i planski 

pristupa preventivnim aktivnostima kada je u pitanju priprema za turističku sezonu i za 

početak školske godine, što naš grad izdvaja u odnosu na ostale lokalne zajednice. Važno je 

takođe istaći da je u organizaciji Gradske uprave ove godine urađen trotoar u zoni Osnovne 

škole „ Petar Kočić “ i da su započele pripreme za rekonstrukciju saobraćajnice kroz naselje 

Pećani što je na Forumu više puta isticano kao veoma važno pitanje za bezbjednost, prije 

svega učenika, a i ostalih građana. 

 

4. Aktivnosti Centra za socijalni rad – obilježavanje Dječije nedjelje 

 
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS u saradnji sa JU Javni fond za dječiju zaštitu i 

institucijama svake godine početkom oktobra radi  podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-

obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci, kao i preduzimanja drugih mjera za 

unapređenje razvoja dječije zaštite, organizuju Dječiju nedjelju.  

 Ovogodišnja Dječija nedjelja obilježiće se u periodu od 03.10.2022. godine do 09.10.2022. 

godine pod sloganom „Po(dijeli) radost, znanje, ljubav“. Naša ustanova JU Centar za socijalni rad 

Prijedor u navedenim terminima organizuje sljedeće aktivnosti: 

 

7. 03.10.2022. godine od 10.00 do 12.00 časova na trgu majora Zorana Karlice – „Pruži 

ljubav, postani hranitelj“ – promocija hraniteljstva kroz informisanje šire javnosti i 

dijeljenje promotivnog materijala na promo štandu. 

8. 05.10.2022. godine u 16.30 časova u OŠ „Desanka Maksimović“ Prijedor – podizanje 

svijesti i motivacije za hraniteljstvo.   

9. 05.10.2022. godine u periodu od 10.00 do 11.00 časova u Dječijem vrtiću „Radost“ – 

„Upoznaj druga i podijeli ljubav“ – inkluzivna kreativna radionica starijeg vrtićkog 

uzrasta Dječijeg vrtića „Radost“. 

10. 06.10.2022. godine u 18.00 časova u Galeriji Sreten Stojanović Prijedor – fokus grupa 

na temu podizanja svijesti i motivacije za hraniteljstvo. 

11. 08.10.2022. godine  u 12.00 časova u prostorijama SKUD-a „Dr Mladen Stojanović“ 

Prijedor – „Podijeli znanje“ – njegovanje tradicije, kulture i običaja za djecu 

osnovnoškolskog uzrasta.  

12. „Podijeli radost, usvoji mudrost“ – usvajanje istinskih društvenih vrijednosti, 

razvijanje empatije, razmjena iskustava i znanja kroz povezanost starije i mlađe 

generacije. Ova aktivnost obuhvatiće nekoliko učenika iz Savjeta učenika iz OŠ 

„Branko Ćopić“ koji će zajedno sa gerontodomaćicama i stručnim radnikom JU CSR 

Prijedor odlaziti u posjete kod starijih osoba u terminima: 

- 04.10.2022. godine u vremenskom periodu od 08.00 do 13.00 časova; 



- 06.10.2022. godine u vremenskom periodu od 10.00 do 12.00 časova; 

- 06.10.2022. godine u vremenskom periodu od 12.00 do 14.00 časova. 

 

 

5. Novoidentifikovani problemi 

 

Forumu se pismenim putem obratio građanin Duško Srdić i upozorio na pojavu da vozači 

često prolaze kroz crveno svjetlo na semaforu za pješake kod raskrsnice Tešinić na kome 

Kozarsku ulicu prelazi velik broj učenika škole Petar Kočić. Dopis istog sadržaja zaprimili su 

i u Policijskoj stanici Prijedor 2 i istaknuto je da je ovo pozitivan primjer komunikacije 

građana sa Forumom za bezbjednost. 

 

Takođe Forumu su se obratili i iz Policijske stanice Kozarac i obavjestili o nedostatku ograda 

na školskim dvorištima i saobraćajnih znakova u zoni područnih škola u selima Jaruge i 

Gornji Garevci,  kao i nedostatku trotoara za kretanje učenika do škola u Trnopolju, 

Kamičanima i Babićima što stvara povećan rizik po učenike i ostale učesnike u saobraćaju. 

 

 

6. Ostala pitanja 

 

Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće upoznao je Forum da su predstavnici Foruma 

aktivno učestvovali na sjednici Savjeta za bezbjednost koji je pokrenuo inicijativu prema 

Skupštini grada Prijedor za donošenje Rezolucije o neprihvatanju izgradnje odlagališta 

nuklearnog otpada u opštini Dvor, Republika Hrvatska, u neposrednoj blizini Republike 

Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa je dobila jednoglasnu podršku lokalnog 

parlamenta i time je Grad Prijedor javno iznio svoj eksplicitni stav po ovom pitanju. 

 

 

Sjednica je završena u 14,05 časova 

Zapisnik sačinio: Draško Đenadija  

Predsjedavajuća Foruma 

Vanja Dejanović 


