Број: 03/18
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 28.06.2018. године, са почетком у 13:00 часова.
Присутни:
Сеад Јакуповић – предсједник Скупштине Града Приједора, Горан Драгојевић –
подпредсједник Скупштине Града Приједора, Драгана Малић – представница
средњошколског образовања, Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и
замјеник предсједавајућег Форума, Драгица Вукмир Вујаковић – представница ЈЗУ
болница Приједор, Зоран Инђић – представник Полицијске управе Приједор, Раденко
Петрић – представник ТВЈ Приједор, Милан Гламочанин – шеф Одсјека за мјесне
заједнице, Раденка Карајица – испред удружења грађана „ Нада „ , Сандра Кусоњић –
представник Дома здравља Приједор, Милош Ковачевић – представник Полицијске
управе Приједор ПС за безбједност саобраћаја, имам Омер Реџић – представник
Исламске вјерске заједнице, Вања Дејановић – испред Центра за ментално здравље,
Младен Босанчић – Комунална полиција, Милорад Вујмиловић – представник
Одјељења за стамбено комуналне послове, Огњен Вукић – представник Радио клуба
„Козара“ Приједор, Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене
дјелатности, Марко Топић – Одсјек за инспекцијске послове, Александра Попић –
испред мисије ОСЦ и припадници мисије ЕУФОР-а из Чилеа - лот тим Бањалука.

Дневни ред:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Информација субјеката о усвајању и поступању по властитим плановима
интегритета ( Актив директора средњих школа и Дом здравља Приједор );
Информација о стању везано за поступање са душевно болесним лицима која се
баз адекватног надзора крећу улицама града;
Информација са састанка субјеката задужених за спровођење „ Акционог плана
превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда за
период : јануар – мај 2018.
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч
Сједницу Форума за безбједност у одсуству предсједавајућег водио је његов замјеник
Драшко Ђенадија . Исти је присутнима зажелио добродошлицу и предложио дневни
ред који је једногласно усвојен без приједлога за измјене и допуне истог.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 02/18 од 26.04.2018. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.

3. Информација субјеката о усвајању и поступању по властитим плановима
интегритета ( Актив директора средњих школа и Дом здравља Приједор )
Извјестилац по овој тачки дневног реда испред средњих школа била је Драгана Малић.
Она је упознала чланове Форума да су све средње школе окончале процес израде и
усвајања властитих планова интегритета . Задатак ових докумената је био да се
идентификују сви потенцијални ризици који кроз постојеће процедуре рада у
образовању могу довести до појаве корупције, као и да се кроз унапређење тих
процедура те могућности сведу на најмању могућу мјеру уз максималну
транспарентност свих процеса. Ови планови, како је истакла, су већ у примјени, вршиће
се њихова стална евалуација и прави резултати биће мјерљиви након извјесног времена.
Испред Дома здравља план интегритета представила је Сандра Кусоњић која је
нагласила да је и ова установа окончала веома дуг и сложен процес идентификације
критичних тачака и програмирања активности за унапређење процедура рада. Истакла
је да ће се већи дио параметара пратити електронски и да ће резултати који се очекују
бити мјерљиви. Нагласила је и да велику помоћ у борби против корупције и јачању
интегритета ове установе очекују кроз сарадњу са корисницима својих услуга. Овај
документ постављен је и на сајт Дома здравља Приједор.
Након представљања планова интегритета наведених институција Форум је позвао
представницу ЈЗУ Општа болница Приједор да за слиједећу сједницу Форума за
безбједност припреми кратку презентацију њиховог плана интегритета. Такође је
наглашено да ће се кроз наредне сједнице Форума дати могућност и осталим
институцијама које дјелују у нашем граду да своје документе из ове области представе
широј јавности, као и да је у постојећим документима Форума такође планирано да се
ово савјетодавно тијело након једногодишње примјене и поступања по усвојеним
плановима интегритета бави и анализом и јавним представљањем резултата
антикоруптивних активности које се спроводе од стране различитих институција на
подручју града Приједора. Констатовано је да је ово тема којој треба посвећивати
континуирану пажњу и да Форум овим путем жели дати свој допринос у осуђивању
свих облика корупције и на организован и стручан начин у сарадњи са свима радити на
њеном смањењу.

4. Информација о стању везано за поступање са душевно болесним лицима који се
без адекватног надзора крећу улицама града
Због оправдане спријечености представника Центра за социјални рад Приједор да
присуствује сједници Форума изостављена је презентација званичне информације о
стању у овој области. Обзиром да је ова проблематика била тема расправе Форума у
пријашњем времену и да у вези са истим већ постоје одређена искуства вођена је
расправа на ову тему.
Вања Дејановић, психолог испред Центра за ментално здравље упознала је присутне са
сложеношћу ове проблематике, са актуелним законским рјешењима која ова лица
апсолутно изједначавају са осталим грађанима а такође и са тим да они добровољно
одлучују о томе да ли ће се лијечити при чеми један број њих због неприхватања истог
остаје без било каквог стручног надзора. Ако се при томе узму сложени односи у
породици, непостојање старатеља, тешка финансијска ситуација и многе друге
неповољне околности онда је сигурно да овој теми треба посветити дужну пажњу свих
структура друштва.
Проблеме из ове области изнјели су и представници других институција, Дома здравља
и Опште болнице који су истакли да могу пружити ограничену помоћ, али да се та лица
веома брзо поново враћају на улицу. Такође надлежности Полицијске управе односе се
на пружање асистенције другим субјектима и рад са лицем у случају да исто чини
прекршај или кривично дјело, што опет не доводи до трајнијег рјешења у овој области.
Форум је на крају констатовао да је ова појава присутна у граду Приједору, те да је
потребно да одговорне и стручне институције кроз заједнички рад започну припреме на
потписивању одговарајућег протокола о сарадњи те да у цјелости дају свој стручни став
о овој проблематици и преложе кораке за побољшање стања као и евентуалну измјену
постојећих законских рјешења према надлежним институцијама.
5. Информација са састанка субјеката задужених за спровођење „ Акционог плана
превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда „ за
период: јануар – мај 2018. године
Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Зоран Инђић, представник Полицијске
управе Приједор. Он је нагласио да је у организације Одјељења за друштвене
дјелатности у мају мјесецу одржан редовни квартални састанак свих субјеката који
учествују у реализацији поменутог плана. На састанку је, након што су све институције
представиле властите извјештаје о раду, констатовано да се наставља повољан тренд
када су у питању ова дјела. У овом извјештајном периоду квалитетно је од стране
полиције обезбјеђен 71 јавни скуп од којих се 31 односи на спортске манифестације и
38 на различита јавна окупљања. Све ове манифестације протекле су без иједног
инцидента. Полицијска управа је у свом редовном раду документовала 2 дјела из ове
области и то једно нарушавање јавног реда и мира галамом и вријеђањем на
националној основи које је оквалификовано као пекршај и једно кривично дјело које се
односи на оштећење споменика културе или вјерског споменика. Оба извршиоца су

идентификована и против истих су покренуте правне радње у складу са законом.
Такође и ове године предложено је Градоначелнику и Предсједнику Скупштине Града
потписивање писма добродошлице за грађане из дијаспоре који би се дијелило на инфо
пултовима Градске и Полицијске управе које би требало припремити до почетка сезоне
годишњих одмора. Форум је апеловао на све субјекте који имају задатке из поменутог
плана да активно пристипе реализацији истог и тако допринесу предупређењу
негативних појава које би могле проузроковати узнемирење грађана нашег града.
6. Новоидентификовани проблеми
Од стране неколико чланова Форума истакнут је проблем успорења саобраћаја који се
јавља у Козарској улици у зони трговачког центра Тропик, гдје возила која се крећу из
правца града приликом скретања лијево према поменутом центру, а због иначе велике
густине саобраћаја у овој улици, праве успор колоне која се креће према раскрсници
Тешинић, што за последицу често има и блокирање саобраћаја на најближој кружној
раскрсници. Овај проблем увећава се непрописним паркирањем возила на тротоар са
десне стране Козарске улице наспрам овог трговачког центра гдје се стварају велике
гужве. Ово стање је тешко превазићи и јавља се потреба за новим рјешењем саобраћаја
у овој зони забраном скретања у лијево.
Представници Станице полиције за безбједност саобраћаја истичу проблем паркирања
у улицама : Саве Ковачевића код зграде Метро, поред Градске тржнице, у ул. Вука
Караџића код УО Раванели, код улаза у Стари Град као и код објекта Дома здравља
односно Хитне помоћи гдје се јављају велики проблеми између станара зграда и лица
која довозе болеснике и имају потребу за паркирањем.
Форум предлаже да надлежни Одсјек за саобраћај сагледа овај проблем и да свој
стручни приједлог за отклањање уских грла и унапређења услова за саобраћај у
поменутим зонама, као и у насељу Гомјеница гдје се грађани и Савјет МЗ у више
наврата жале на брзу вожњу и велик број саобраћајних несреће у овом насељу.
Такође Форум предлаже да Одсјек за МЗ од стране Савјета МЗ прикупи информације о
стању на терену када је у питању одржавање граба и живица у зони приватних посједа
које често због израслих огранака онемогућавају кретање ватрогасних возила, возила
за одвоз смећа и др. и смањују прегледност пута. Са овом информацијом потребно је
упознати Комуналну полицију како би се на вријеме предузеле потребне мјере за
отклањање ових недостатака.
7. Остала питања
Чланови Форума упознати су да је у граду Бањалука формиран Форум за безбједност и
да је у образложењу скупштинске одлуке о формирању овог тијела Градоначелник
Бањалуке навео Град Приједор као примјер добре праксе у овој области.
Сједница је завршена у 13,30 часова
Записник сачинио Драшко Ђенадија
Предсједавајући Форума
Данко Рауш

Broj: 03/18
Zapisnik sa sastanka Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedor, održanog u
velikoj sali Gradske uprave, 28.06.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova.

Prisutni:
Sead Jakupović – predsjednik Skupštine Grada Prijedora, Goran Dragojević – podpredsjednik
Skupštine Grada Prijedora, Dragana Malić – predstavnica srednjoškolskog obrazovanja,
Draško Đenadija – predstavnik civilne zaštite i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Dragica
Vukmir Vujaković – predstavnica JZU bolnica Prijedor, Zoran Inđić – predstavnik Policijske
uprave Prijedor, Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Milan Glamočanin – šef
Odsjeka za mjesne zajednice, Radenka Karajica – ispred udruženja građana „ Nada „ , Sandra
Kusonjić – predstavnik Doma zdravlja Prijedor, Miloš Kovačević – predstavnik Policijske
uprave Prijedor PS za bezbjednost saobraćaja, imam Omer Redžić – predstavnik Islamske
vjerske zajednice, Vanja Dejanović – ispred Centra za mentalno zdravlje, Mladen Bosančić –
Komunalna policija, Milorad Vujmilović – predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne
poslove, Ognjen Vukić – predstavnik Radio kluba „Kozara“ Prijedor, Zdravko Ostojić –
predstavnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, Marko Topić – Odsjek za inspekcijske
poslove, Aleksandra Popić – ispred misije OSC i pripadnici misije EUFOR-a iz Čilea - lot tim
Banjaluka.

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Informacija subjekata o usvajanju i postupanju po vlastitim planovima integriteta (
Aktiv direktora srednjih škola i Dom zdravlja Prijedor );
Informacija o stanju vezano za postupanje sa duševno bolesnim licima koja se baz
adekvatnog nadzora kreću ulicama grada;
Informacija sa sastanka subjekata zaduženih za sprovođenje „ Akcionog plana
prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda za period :
januar – maj 2018.
Novoidentifikovani problemi;
Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ
Sjednicu Foruma za bezbjednost u odsustvu predsjedavajućeg vodio je njegov zamjenik
Draško Đenadija . Isti je prisutnima zaželio dobrodošlicu i predložio dnevni red koji je
jednoglasno usvojen bez prijedloga za izmjene i dopune istog.
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 02/18 od 26.04.2018. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.

3. Informacija subjekata o usvajanju i postupanju po vlastitim planovima integriteta (
Aktiv direktora srednjih škola i Dom zdravlja Prijedor )
Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda ispred srednjih škola bila je Dragana Malić. Ona je
upoznala članove Foruma da su sve srednje škole okončale proces izrade i usvajanja vlastitih
planova integriteta . Zadatak ovih dokumenata je bio da se identifikuju svi potencijalni rizici
koji kroz postojeće procedure rada u obrazovanju mogu dovesti do pojave korupcije, kao i da
se kroz unapređenje tih procedura te mogućnosti svedu na najmanju moguću mjeru uz
maksimalnu transparentnost svih procesa. Ovi planovi, kako je istakla, su već u primjeni,
vršiće se njihova stalna evaluacija i pravi rezultati biće mjerljivi nakon izvjesnog vremena.
Ispred Doma zdravlja plan integriteta predstavila je Sandra Kusonjić koja je naglasila da je i
ova ustanova okončala veoma dug i složen proces identifikacije kritičnih tačaka i
programiranja aktivnosti za unapređenje procedura rada. Istakla je da će se veći dio
parametara pratiti elektronski i da će rezultati koji se očekuju biti mjerljivi. Naglasila je i da
veliku pomoć u borbi protiv korupcije i jačanju integriteta ove ustanove očekuju kroz saradnju
sa korisnicima svojih usluga. Ovaj dokument postavljen je i na sajt Doma zdravlja Prijedor.
Nakon predstavljanja planova integriteta navedenih institucija Forum je pozvao predstavnicu
JZU Opšta bolnica Prijedor da za slijedeću sjednicu Foruma za bezbjednost pripremi kratku
prezentaciju njihovog plana integriteta. Takođe je naglašeno da će se kroz naredne sjednice
Foruma dati mogućnost i ostalim institucijama koje djeluju u našem gradu da svoje
dokumente iz ove oblasti predstave široj javnosti, kao i da je u postojećim dokumentima
Foruma takođe planirano da se ovo savjetodavno tijelo nakon jednogodišnje primjene i
postupanja po usvojenim planovima integriteta bavi i analizom i javnim predstavljanjem
rezultata antikoruptivnih aktivnosti koje se sprovode od strane različitih institucija na
području grada Prijedora. Konstatovano je da je ovo tema kojoj treba posvećivati kontinuiranu
pažnju i da Forum ovim putem želi dati svoj doprinos u osuđivanju svih oblika korupcije i na
organizovan i stručan način u saradnji sa svima raditi na njenom smanjenju.

4. Informacija o stanju vezano za postupanje sa duševno bolesnim licima koji se bez
adekvatnog nadzora kreću ulicama grada
Zbog opravdane spriječenosti predstavnika Centra za socijalni rad Prijedor da prisustvuje
sjednici Foruma izostavljena je prezentacija zvanične informacije o stanju u ovoj oblasti.
Obzirom da je ova problematika bila tema rasprave Foruma u prijašnjem vremenu i da u vezi
sa istim već postoje određena iskustva vođena je rasprava na ovu temu.
Vanja Dejanović, psiholog ispred Centra za mentalno zdravlje upoznala je prisutne sa
složenošću ove problematike, sa aktuelnim zakonskim rješenjima koja ova lica apsolutno
izjednačavaju sa ostalim građanima a takođe i sa tim da oni dobrovoljno odlučuju o tome da li
će se liječiti pri čemi jedan broj njih zbog neprihvatanja istog ostaje bez bilo kakvog stručnog
nadzora. Ako se pri tome uzmu složeni odnosi u porodici, nepostojanje staratelja, teška
finansijska situacija i mnoge druge nepovoljne okolnosti onda je sigurno da ovoj temi treba
posvetiti dužnu pažnju svih struktura društva.
Probleme iz ove oblasti iznjeli su i predstavnici drugih institucija, Doma zdravlja i Opšte
bolnice koji su istakli da mogu pružiti ograničenu pomoć, ali da se ta lica veoma brzo ponovo
vraćaju na ulicu. Takođe nadležnosti Policijske uprave odnose se na pružanje asistencije
drugim subjektima i rad sa licem u slučaju da isto čini prekršaj ili krivično djelo, što opet ne
dovodi do trajnijeg rješenja u ovoj oblasti.
Forum je na kraju konstatovao da je ova pojava prisutna u gradu Prijedoru, te da je potrebno
da odgovorne i stručne institucije kroz zajednički rad započnu pripreme na potpisivanju
odgovarajućeg protokola o saradnji te da u cjelosti daju svoj stručni stav o ovoj problematici i
prelože korake za poboljšanje stanja kao i eventualnu izmjenu postojećih zakonskih rješenja
prema nadležnim institucijama.
5. Informacija sa sastanka subjekata zaduženih za sprovođenje „ Akcionog plana
prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda „ za period:
januar – maj 2018. godine
Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Zoran Inđić, predstavnik Policijske uprave
Prijedor. On je naglasio da je u organizacije Odjeljenja za društvene djelatnosti u maju
mjesecu održan redovni kvartalni sastanak svih subjekata koji učestvuju u realizaciji
pomenutog plana. Na sastanku je, nakon što su sve institucije predstavile vlastite izvještaje o
radu, konstatovano da se nastavlja povoljan trend kada su u pitanju ova djela. U ovom
izvještajnom periodu kvalitetno je od strane policije obezbjeđen 71 javni skup od kojih se 31
odnosi na sportske manifestacije i 38 na različita javna okupljanja. Sve ove manifestacije
protekle su bez ijednog incidenta. Policijska uprava je u svom redovnom radu dokumentovala
2 djela iz ove oblasti i to jedno narušavanje javnog reda i mira galamom i vrijeđanjem na
nacionalnoj osnovi koje je okvalifikovano kao pekršaj i jedno krivično djelo koje se odnosi na
oštećenje spomenika kulture ili vjerskog spomenika. Oba izvršioca su identifikovana i protiv
istih su pokrenute pravne radnje u skladu sa zakonom. Takođe i ove godine predloženo je
Gradonačelniku i Predsjedniku Skupštine Grada potpisivanje pisma dobrodošlice za građane
iz dijaspore koji bi se dijelilo na info pultovima Gradske i Policijske uprave koje bi trebalo

pripremiti do početka sezone godišnjih odmora. Forum je apelovao na sve subjekte koji imaju
zadatke iz pomenutog plana da aktivno pristipe realizaciji istog i tako doprinesu
predupređenju negativnih pojava koje bi mogle prouzrokovati uznemirenje građana našeg
grada.
6. Novoidentifikovani problemi
Od strane nekoliko članova Foruma istaknut je problem usporenja saobraćaja koji se javlja u
Kozarskoj ulici u zoni trgovačkog centra Tropik, gdje vozila koja se kreću iz pravca grada
prilikom skretanja lijevo prema pomenutom centru, a zbog inače velike gustine saobraćaja u
ovoj ulici, prave uspor kolone koja se kreće prema raskrsnici Tešinić, što za posledicu često
ima i blokiranje saobraćaja na najbližoj kružnoj raskrsnici. Ovaj problem uvećava se
nepropisnim parkiranjem vozila na trotoar sa desne strane Kozarske ulice naspram ovog
trgovačkog centra gdje se stvaraju velike gužve. Ovo stanje je teško prevazići i javlja se
potreba za novim rješenjem saobraćaja u ovoj zoni zabranom skretanja u lijevo.
Predstavnici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja ističu problem parkiranja u ulicama :
Save Kovačevića kod zgrade Metro, pored Gradske tržnice, u ul. Vuka Karadžića kod UO
Ravaneli, kod ulaza u Stari Grad kao i kod objekta Doma zdravlja odnosno Hitne pomoći gdje
se javljaju veliki problemi između stanara zgrada i lica koja dovoze bolesnike i imaju potrebu
za parkiranjem.
Forum predlaže da nadležni Odsjek za saobraćaj sagleda ovaj problem i da svoj stručni
prijedlog za otklanjanje uskih grla i unapređenja uslova za saobraćaj u pomenutim zonama,
kao i u naselju Gomjenica gdje se građani i Savjet MZ u više navrata žale na brzu vožnju i
velik broj saobraćajnih nesreće u ovom naselju.
Takođe Forum predlaže da Odsjek za MZ od strane Savjeta MZ prikupi informacije o stanju
na terenu kada je u pitanju održavanje graba i živica u zoni privatnih posjeda koje često zbog
izraslih ogranaka onemogućavaju kretanje vatrogasnih vozila, vozila za odvoz smeća i dr. i
smanjuju preglednost puta. Sa ovom informacijom potrebno je upoznati Komunalnu policiju
kako bi se na vrijeme preduzele potrebne mjere za otklanjanje ovih nedostataka.
7. Ostala pitanja
Članovi Foruma upoznati su da je u gradu Banjaluka formiran Forum za bezbjednost i da je u
obrazloženju skupštinske odluke o formiranju ovog tijela Gradonačelnik Banjaluke naveo
Grad Prijedor kao primjer dobre prakse u ovoj oblasti.
Sjednica je završena u 13,30 časova
Zapisnik sačinio Draško Đenadija
Predsjedavajući Foruma
Danko Rauš

