Број: 04/18
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 27.09.2018. године, са почетком у 13:00 часова.
Присутни:
Данко Рауш – Центар за социјални рад и предсједавајући Форума, Горан Драгојевић –
Потпредсједник скупштине града Приједора, Драгана Малић – представница
средњошколског образовања, Драшко Ђенадија – Цивилна заштита и замјеник
предсједавајућег Форума, Бојан Пепић – Окружно јавно тужилаштво Приједор, Зоран
Инђић – Полицијска управа Приједор, Стојић Јанко – ТВЈ Приједор, Драгица Јанковић
– Одсјек за мјесне заједнице и технички секретар Форума, Томислав Блаха –
Националне мањине, Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС Приједор I, Милош
Ковачевић – Полицијска управа Приједор ПС за безбједност саобраћаја, Вања
Дејановић – Дом здравља Центар за ментално здравље, Младен Босанчић – Комунална
полиција, Огњен Вукић – представник Радио клуба „Козара“ Приједор, Даворин
Шикман – Арцелор Митал Приједор, Игор Личина ОСЦЕ, Александра Попић –ОСЦЕ
Бања Лука и припадници мисије ЕУФОР-а - лот тим Бањалука.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Представљање рада Окружног јавног тужилашва Приједор;
Почетак школске године – Активност субјеката;
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч
Предсједавајући Форума Данко Рауш поздравио је све присутне и предложио дневни
ред који је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 03/18 од 28.06.2018. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Представљање рада Окружног јавног тужилашва Приједор
Рад Окружног јавног тужилаштва Приједор представио је Бојан Пепић, стручни
сарадник тужилаштва. Пепић је презентовао рад тужилаштва као нове правосудне
институције на подручју града Приједора, говорећи о самом раду, организацији,
надлежности и саставу тужилаштва. 2017. године основано је Окружно јавно
тужилаштво Приједор надлежно за процесуирање кривичних дјела из општег
криминалитета која су прописана КЗ Републике Српске у које спадају имовински,
крвни и сексуални деликти, саобраћајни деликти, кривична дјела из привредног
криминала, коруптивна кривична дјела, дјела организованог криминала у одређеној
мјери, процесуирање малољетних починилаца кривичног дјела. Поред наведеног имаће
у раду и одређен број предмета ратних злочина за које је надлежан Окружни суд у
Приједору. Територијална надлежност покрива подручје града Приједора, те општина
Козарска Дубица, Нови Град, Костајница, Крупа на Уни и Оштра Лука. Окружно јавно
тужилаштво Приједор има своју web страницу на којој се грађани могу информисати о
раду овог тијела. Присутнима је,такође, подијељен и инфо материјал ове правосудне
институције.
Након обраћања представника Окружног јавног тужилаштва за ријеч се јавио
Драшко Ђенадија и констатовао да је Форум од данас богатији за једну врло важну
правосудну институцију, поздравио је настојање ове институције да свој рад приближи
институцијама и грађанима града Приједора и сапопштио да очекује да ће овај субјекат
од сада делегирати свог сталног представника у Форум и тиме дати свој допринос
унапређењу квалитета рада Форума у заједници.
4. Почетак школске године – Активност субјеката
Представник ПС Приједор I Миле Дошеновић упознао је присутне о активностима
Министарства унутрашњих послова које су имали на почетку школске године, као и
активностима које спроводе током цијеле године кроз акцију „Заштитимо дјецу у
саобраћају“. Дошеновић, а током састанка и Милош Ковачевић испред ПС за
безбједност саобраћаја, истакли су проблем паркирања возила родитеља у близини
школе „Бранко Ћопић“ када довозе дјецу у школу, као и уређењу аутобуских линија за
превоз ученика, саобраћајној сигнализацији и освјетљавању простора око школа. Тим
поводом одржан је састанак са представницима локалне заједнице и другим
институцијама са подручја града како би се унаприједила сарадња на превентивном
дјеловању заштите дјеце и њиховој едукацији.
На састанку је договорено да полиција у сарадњи са директором школе „Бранко Ћопић“
и савјетом родитеља школе предузму све активности на рјешавању проблема

саобраћајне гужве и непрописног паркирања возила родитеља у близини школе
приликом довожења дјеце у школу.
Драгана Малић је испред средњих школа апеловала према надлежним службама, да се
сагледа могућност усклађивања полазака на градској линији у јутарњим терминима , на
начин да аутобус градске линије који саобраћа испред болнице креће у 6,50, а не у 7,00
часова какав је тренутни ред вожње, како ученици не би каснили на први час који
почиње у 7,15.
Форум је похвалио рад субјеката на подручју града и констатовао да су активности
субјеката у Приједору, који се ангажују на припреми почетка школске године
јединствен примјер добре праксе у окружењу и да са таквом праксом треба наставити и
у наредном периоду.
5. Новоидентификовани проблеми
На састанку Форума од стране представника ПС Приједор I Миле Дошеновића
истакнут је проблем паса луталица, гдје грађани пријављују случајеве и полицији.
Постоје агресивни пси у чопорима , било је напада и угриза грађана, као и напада на
стоку. Полиција пита шта је са азилом за псе, да ли азил ради, одакле потичу пси који
посједују ушне маркице и у великом броју се крећу улицама града, које су могућности
шинтерске службе која дјелује у саставу предузећа Комуналне услуге и др.
Представници институција су мишљења да је ова област недовољно уређена и да би јој
се требала посветити већа пажња. За следећи састанак се очекује више информација по
питању овог проблема од представника надлежног Одјељења који нису присутни на
овом састанку.
Представник полицијске станице за безбједност саобраћаја Милиш Ковачевић поново
је истакао проблем загушења саобраћаја у Козарској улици у зони маркета Тропик гдје
се стварају велике гужве и позвао надлежне да се овом проблему да приоритет у
рјешавању.
6. Остала питања
Зоран Инђић упознао је присутне да је 21.08.2018. године у просторијама Омладинског
савјета Приједор, у организацији Међународне организације ИОМ за град Приједор,
одржан састанак са представницима Форума за подршку младима и представницима
Полицијске управе Приједор. Циљ састанка је био унапређење сарадње и заједнички
рад на спречавању насилног понашања међу младим људима, те смањење прекршаја
код малољетника. Учесници састанка су разговарали о досадашњим активностима, те
заједничким активностима у наредном периоду, укључујући и ангажовање других
субјеката који се баве питањима младих на нивоу локалне заједнице, посебно
званичних представника младих. Договорено је да у наредном периоду, координатори
ИОМ, чланови Форума за подршку младима у сарадњи са другим субјектима на нивоу
локалне заједнице изврше припреме, остваре контакт са појединцима, представницима
младих (удружењима младих и другим организацијама младих, представницима

навијача у граду и др.) како би се са истим обавио разговор и организовао заједнички
састанак у циљу њиховог активног укључивања као равноправних партнера у
спречавању насилног понашања младих.
Форум је констатовао да се овим питањима треба посветити већа пажња и да се
званични представници младих морају више ангажовати да заједно са надлежнима кроз
различите планске документе и стратегије дјеловања осмишљавају разноврсне
активности у области превентивног и партнерског рада са различитим категоријама
младих људи.
Драшко Ђенадија, упознао је чланове Форума са резултатима кварталног састанка
субјеката заштите који спроводе Акциони план превенције инцидената и кривичних
дјела почињених из мржње и предрасуда, који је у организацији Одјељења за
друштвене дјелатности и уз подршку мисије ОСЦ-а одржан у Приједору 25.09.2018.
године.
Он је истакао да се усвајањем Акционог плана превенције инцидената и кривичних
дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017.2021. на Скупштини Града у марту мјесецу 2017. године, град Приједор сврстао у ред
одговорних локалних заједница и тиме исказао своју недвосмислену спремност да на
један одганизован, мултисекторски и плански начин ради на повећању укупне
друштвене одговорности свих релевантних субјеката према овим, за заједницу, веома
осјетљивим питањима.
Овим документом послана је јасна слика грађанима и институцијама града Приједора о
потреби сталног јачања међусобног разумијевања и толеранције, као и борбе против
свих облика предрасуда и дискриминације.
Друштвена кохезија, која је један од важнијих циљева из поменутог Акционог плана, је
суштински услов за демократску безбједност и одржив развој којем спремимо. Она у
ствари представља капацитет једне заједнице да истински обезбиједи једнаке услове за
своје чланове, да одговорно управља разликама и подјелама, да минимизира
диспаритете и да не дозволи маргинализацију по било ком основу.
У досадашњем периоду примјене , Акциони план је постигао своју сврху јер је на
квалитетан начин идентификовао снаге односно субјекте, опредјелио је циљеве и јасне
програме за њихово дјеловање и постигао да се они, свако из свог подручја дјеловања,
међусобно информишу о стање и реализованим активностима.
Снага овог документа, о којем говоримо, је што је његова изворна мисија на најбољи
начин пренесена и на градски парламент, што градоначелник Приједора чврсто стоји
иза напора свих учесника у овом процесу, да кроз своје, прије свега, превентивно
дјеловање достижу главни циљ овог документа, а то је стабилна политичко
безбједносна ситуација и исказује јасан став да се не дозвољава било какво
деструктивно дјеловање, а поготово оно које за основу има мржњу, засновану на
националној основи и предрасудама.
На крају је важно констатовати да је на подручју града Приједора створен добро
организован фронт институција и организација које дјелују у области превентиве и у

међусобној синергији значајно утичу на предупређење негативних појава када су у
питаљу инциденти и кривична дјела почињена из мржње и предрасуда.
Форум је са ове сједнице упутио апел свим политичким странкама да на достојанствен
начин приведу крају своју предизборну кампању и да на дан избора допринесу да се тај
најдемократскији чин оконча на најбољи могући начин.
Најављено је да се крајем новембра мјесеца навршава пуних 15 година од када је на
подручју града Приједора формиран и у пуном капацитету дјелује Форум за
безбједност заједнице. Задужено је руководство Форума да ради на припреми
новембарске сједнице и да се иста уприличи као радно – свечана, да се позову гости и
да се овом јубилеју посвети посебна пажња када је у питању мисија коју ово тијело
спроводи у локалној заједници.
Представници мисије ОЕБС-а дали су своју подршку овом приједлогу и саопштили да
су спремни да заједно са представницима Градске управе подрже ову активност.

Састанак је завршен у 14,30 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић
Предсједавајући Форума
Данко Рауш, с.р.

Broj: 04/18
Zapisnik sa sastanka Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedor, održanog u
velikoj sali Gradske uprave, 27.09.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova.

Prisutni:
Danko Rauš – Centar za socijalni rad i predsjedavajući Foruma, Goran Dragojević –
Potpredsjednik skupštine grada Prijedora, Dragana Malić – predstavnica srednjoškolskog
obrazovanja, Draško Đenadija – Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Bojan
Pepić – Okružno javno tužilaštvo Prijedor, Zoran Inđić – Policijska uprava Prijedor, Stojić
Janko – TVJ Prijedor, Dragica Janković – Odsjek za mjesne zajednice i tehnički sekretar
Foruma, Tomislav Blaha – Nacionalne manjine, Mile Došenović – PU Prijedor PS Prijedor I,
Miloš Kovačević – Policijska uprava Prijedor PS za bezbjednost saobraćaja, Vanja Dejanović
– Dom zdravlja Centar za mentalno zdravlje, Mladen Bosančić – Komunalna policija, Ognjen
Vukić – predstavnik Radio kluba „Kozara“ Prijedor, Davorin Šikman – Arcelor Mital
Prijedor, Igor Ličina OSCE, Aleksandra Popić –OSCE Banja Luka i pripadnici misije
EUFOR-a - lot tim Banjaluka.

Dnevni red:
7. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
8. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
9. Predstavljanje rada Okružnog javnog tužilašva Prijedor;
10. Početak školske godine – Aktivnost subjekata;
11. Novoidentifikovani problemi;
12. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ
Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red koji je
jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 03/18 od 28.06.2018. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
3. Predstavljanje rada Okružnog javnog tužilašva Prijedor
Rad Okružnog javnog tužilaštva Prijedor predstavio je Bojan Pepić, stručni saradnik
tužilaštva. Pepić je prezentovao rad tužilaštva kao nove pravosudne institucije na području
grada Prijedora, govoreći o samom radu, organizaciji, nadležnosti i sastavu tužilaštva. 2017.
godine osnovano je Okružno javno tužilaštvo Prijedor nadležno za procesuiranje krivičnih
djela iz opšteg kriminaliteta koja su propisana KZ Republike Srpske u koje spadaju
imovinski, krvni i seksualni delikti, saobraćajni delikti, krivična djela iz privrednog kriminala,
koruptivna krivična djela, djela organizovanog kriminala u određenoj mjeri, procesuiranje
maloljetnih počinilaca krivičnog djela. Pored navedenog imaće u radu i određen broj
predmeta ratnih zločina za koje je nadležan Okružni sud u Prijedoru. Teritorijalna nadležnost
pokriva područje grada Prijedora, te opština Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Krupa
na Uni i Oštra Luka. Okružno javno tužilaštvo Prijedor ima svoju web stranicu na kojoj se
građani mogu informisati o radu ovog tijela. Prisutnima je,takođe, podijeljen i info materijal
ove pravosudne institucije.
Nakon obraćanja predstavnika Okružnog javnog tužilaštva za riječ se javio Draško
Đenadija i konstatovao da je Forum od danas bogatiji za jednu vrlo važnu pravosudnu
instituciju, pozdravio je nastojanje ove institucije da svoj rad približi institucijama i
građanima grada Prijedora i sapopštio da očekuje da će ovaj subjekat od sada delegirati svog
stalnog predstavnika u Forum i time dati svoj doprinos unapređenju kvaliteta rada Foruma u
zajednici.
4. Početak školske godine – Aktivnost subjekata
Predstavnik PS Prijedor I Mile Došenović upoznao je prisutne o aktivnostima Ministarstva
unutrašnjih poslova koje su imali na početku školske godine, kao i aktivnostima koje
sprovode tokom cijele godine kroz akciju „Zaštitimo djecu u saobraćaju“. Došenović, a tokom
sastanka i Miloš Kovačević ispred PS za bezbjednost saobraćaja, istakli su problem parkiranja
vozila roditelja u blizini škole „Branko Ćopić“ kada dovoze djecu u školu, kao i uređenju
autobuskih linija za prevoz učenika, saobraćajnoj signalizaciji i osvjetljavanju prostora oko
škola. Tim povodom održan je sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice i drugim
institucijama sa područja grada kako bi se unaprijedila saradnja na preventivnom djelovanju
zaštite djece i njihovoj edukaciji.
Na sastanku je dogovoreno da policija u saradnji sa direktorom škole „Branko Ćopić“ i
savjetom roditelja škole preduzmu sve aktivnosti na rješavanju problema saobraćajne gužve i
nepropisnog parkiranja vozila roditelja u blizini škole prilikom dovoženja djece u školu.

Dragana Malić je ispred srednjih škola apelovala prema nadležnim službama, da se sagleda
mogućnost usklađivanja polazaka na gradskoj liniji u jutarnjim terminima , na način da
autobus gradske linije koji saobraća ispred bolnice kreće u 6,50, a ne u 7,00 časova kakav je
trenutni red vožnje, kako učenici ne bi kasnili na prvi čas koji počinje u 7,15.
Forum je pohvalio rad subjekata na području grada i konstatovao da su aktivnosti subjekata u
Prijedoru, koji se angažuju na pripremi početka školske godine jedinstven primjer dobre
prakse u okruženju i da sa takvom praksom treba nastaviti i u narednom periodu.
5. Novoidentifikovani problemi
Na sastanku Foruma od strane predstavnika PS Prijedor I Mile Došenovića istaknut je
problem pasa lutalica, gdje građani prijavljuju slučajeve i policiji. Postoje agresivni psi u
čoporima , bilo je napada i ugriza građana, kao i napada na stoku. Policija pita šta je sa
azilom za pse, da li azil radi, odakle potiču psi koji posjeduju ušne markice i u velikom broju
se kreću ulicama grada, koje su mogućnosti šinterske službe koja djeluje u sastavu preduzeća
Komunalne usluge i dr. Predstavnici institucija su mišljenja da je ova oblast nedovoljno
uređena i da bi joj se trebala posvetiti veća pažnja. Za sledeći sastanak se očekuje više
informacija po pitanju ovog problema od predstavnika nadležnog Odjeljenja koji nisu prisutni
na ovom sastanku.
Predstavnik policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Miliš Kovačević ponovo je istakao
problem zagušenja saobraćaja u Kozarskoj ulici u zoni marketa Tropik gdje se stvaraju velike
gužve i pozvao nadležne da se ovom problemu da prioritet u rješavanju.
6. Ostala pitanja
Zoran Inđić upoznao je prisutne da je 21.08.2018. godine u prostorijama Omladinskog savjeta
Prijedor, u organizaciji Međunarodne organizacije IOM za grad Prijedor, održan sastanak sa
predstavnicima Foruma za podršku mladima i predstavnicima Policijske uprave Prijedor. Cilj
sastanka je bio unapređenje saradnje i zajednički rad na sprečavanju nasilnog ponašanja među
mladim ljudima, te smanjenje prekršaja kod maloljetnika. Učesnici sastanka su razgovarali o
dosadašnjim aktivnostima, te zajedničkim aktivnostima u narednom periodu, uključujući i
angažovanje drugih subjekata koji se bave pitanjima mladih na nivou lokalne zajednice,
posebno zvaničnih predstavnika mladih. Dogovoreno je da u narednom periodu, koordinatori
IOM, članovi Foruma za podršku mladima u saradnji sa drugim subjektima na nivou lokalne
zajednice izvrše pripreme, ostvare kontakt sa pojedincima, predstavnicima mladih
(udruženjima mladih i drugim organizacijama mladih, predstavnicima navijača u gradu i dr.)
kako bi se sa istim obavio razgovor i organizovao zajednički sastanak u cilju njihovog
aktivnog uključivanja kao ravnopravnih partnera u sprečavanju nasilnog ponašanja mladih.
Forum je konstatovao da se ovim pitanjima treba posvetiti veća pažnja i da se zvanični
predstavnici mladih moraju više angažovati da zajedno sa nadležnima kroz različite planske
dokumente i strategije djelovanja osmišljavaju raznovrsne aktivnosti u oblasti preventivnog i
partnerskog rada sa različitim kategorijama mladih ljudi.

Draško Đenadija, upoznao je članove Foruma sa rezultatima kvartalnog sastanka subjekata
zaštite koji sprovode Akcioni plan prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje
i predrasuda, koji je u organizaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti i uz podršku misije
OSC-a održan u Prijedoru 25.09.2018. godine.
On je istakao da se usvajanjem Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela
počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017.-2021. na
Skupštini Grada u martu mjesecu 2017. godine, grad Prijedor svrstao u red odgovornih
lokalnih zajednica i time iskazao svoju nedvosmislenu spremnost da na jedan odganizovan,
multisektorski i planski način radi na povećanju ukupne društvene odgovornosti svih
relevantnih subjekata prema ovim, za zajednicu, veoma osjetljivim pitanjima.
Ovim dokumentom poslana je jasna slika građanima i institucijama grada Prijedora o potrebi
stalnog jačanja međusobnog razumijevanja i tolerancije, kao i borbe protiv svih oblika
predrasuda i diskriminacije.
Društvena kohezija, koja je jedan od važnijih ciljeva iz pomenutog Akcionog plana, je
suštinski uslov za demokratsku bezbjednost i održiv razvoj kojem spremimo. Ona u stvari
predstavlja kapacitet jedne zajednice da istinski obezbijedi jednake uslove za svoje članove,
da odgovorno upravlja razlikama i podjelama, da minimizira disparitete i da ne dozvoli
marginalizaciju po bilo kom osnovu.
U dosadašnjem periodu primjene , Akcioni plan je postigao svoju svrhu jer je na kvalitetan
način identifikovao snage odnosno subjekte, opredjelio je ciljeve i jasne programe za njihovo
djelovanje i postigao da se oni, svako iz svog područja djelovanja, međusobno informišu o
stanje i realizovanim aktivnostima.
Snaga ovog dokumenta, o kojem govorimo, je što je njegova izvorna misija na najbolji način
prenesena i na gradski parlament, što gradonačelnik Prijedora čvrsto stoji iza napora svih
učesnika u ovom procesu, da kroz svoje, prije svega, preventivno djelovanje dostižu glavni
cilj ovog dokumenta, a to je stabilna političko bezbjednosna situacija i iskazuje jasan stav da
se ne dozvoljava bilo kakvo destruktivno djelovanje, a pogotovo ono koje za osnovu ima
mržnju, zasnovanu na nacionalnoj osnovi i predrasudama.
Na kraju je važno konstatovati da je na području grada Prijedora stvoren dobro organizovan
front institucija i organizacija koje djeluju u oblasti preventive i u međusobnoj sinergiji
značajno utiču na predupređenje negativnih pojava kada su u pitalju incidenti i krivična djela
počinjena iz mržnje i predrasuda.
Forum je sa ove sjednice uputio apel svim političkim strankama da na dostojanstven način
privedu kraju svoju predizbornu kampanju i da na dan izbora doprinesu da se taj
najdemokratskiji čin okonča na najbolji mogući način.
Najavljeno je da se krajem novembra mjeseca navršava punih 15 godina od kada je na
području grada Prijedora formiran i u punom kapacitetu djeluje Forum za bezbjednost
zajednice. Zaduženo je rukovodstvo Foruma da radi na pripremi novembarske sjednice i da se
ista upriliči kao radno – svečana, da se pozovu gosti i da se ovom jubileju posveti posebna
pažnja kada je u pitanju misija koju ovo tijelo sprovodi u lokalnoj zajednici.

Predstavnici misije OEBS-a dali su svoju podršku ovom prijedlogu i saopštili da su spremni
da zajedno sa predstavnicima Gradske uprave podrže ovu aktivnost.

Sastanak je završen u 14,30 časova
Zapisnik sačinila Dragica Janković
Predsjedavajući Foruma
Danko Rauš, s.r.

