Број: 01/20
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 27.02.2020. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Данко Рауш – Центар за социјални рад Приједор и предсједавајући Форума; Драшко
Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег Форума,
Драгана Малић – ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Зоран Инђић – представник
Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ Приједор, Миле
Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор-1, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне
заједнице ГУ, Томислав Блаха – Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Рада Карајица –
Невладин сектор, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено
комуналне послове ГУ, Огњен Вукић – представник Радиоаматерског клуба „Козара“
Приједор, Бранко Шврака – представник Одјељења за стамбено комуналне послове ГУ,
Милица Коњевић – представник Одсјека за инспекцијске послове ГУ, Горан
Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Даворин Шикман – представник Арцелор Митал
Приједор, Стевица Дроњак – Одјељење за друштвене дјелатности ГУ, Вања Дејановић
– ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ, Срђан Шобот – Омладински савјет Приједор,
Катарина Панић – представник медија, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице
ГУ и секретар Форума.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2019. годину;
Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2020. годину;
Провођење усвојених Планова интегритета у основним и средњим школама;
Информација о пројекту „Брига о дјеци“;
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Предсједавајући Форума Данко Рауш поздравио је присутне чланове Форума и госте, те
прочитао приједлог дневног реда који је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 05/19 од 18.12.2019. године, једногласно је
усвојен. Примједби на записник није било.
3. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2019. годину
Данко Рауш предсједник Форума за безбједност заједнице Града Приједора упознао је
присутне да је Форум у 2019. години, полазећи од чињенице да је безбједност интерес и
потреба сваког појединца у нашој заједници, радио и дјеловао у складу са својом
изворном мисијом и програмом рада. Форум је радио у сједницама, а највећи дио
својих активности реализовао је путем својих фокус група које су дјеловале по
различитим безбједоносним сегментима. У току 2019. године одржано је 5 редовних
сједница Форума, али је потребно нагласити да је посљедња сједница имала радносвечани карактер, како је и раније био обичај. Осим тога, организован је већи број
различитих радних састанака руководства Форума са представницима различитих
институција и субјеката са подручја Града Приједора, као и неколико састанака са
различитим организацијама које су жељеле да успоставе сарадњу и контакт са
Форумом (ГЕА, ИОМ,...).
АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2019. ГОДИНИ
У раду Форума током извјештајног периода идентификован је и разматран већи број
безбједоносних проблема:
 Подршка субјектима приликом усвајања и поступања по властитим плановима
интегритета;
 Настављен је рад на имплементацији Плана активности на сузбијању
малољетничке делинквенције и вршњачког насиља у основним и средњим
школама, као и у превенцији других социо-патолошких појава (предавања у
школама);
 Учешће и подршка у различитим кампањама субјеката Форума;
 Борба против корупције - рад на јачању интегритета институција и подршка
изради превентивних програма институција, као и охрабривању грађана у
пријављивању корупције;
 Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност
кроз рад регионалних канцеларија Одсјека за мјесне заједнице, вјерских
заједница и других субјеката;
 Проблематика функционисања заједница етажних власника у циљу унапређења
рада у области безбједности;
 Јавно реаговање и осуда догађаја који угрожавају безбједност грађана и
распирују међунационалну мржњу као и праћење кривичних дјела почињених из
мржње и предрасуда;
 Промоција добрих пракси помоћи угроженим категоријама становништва;
 Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске
помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава;
 Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и по
потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници;
 Промоција програма на заштити здравља становништва и заштити животне
средине;

 Подршка активностима на уклањању опасности од заосталих мина и НУС-а;
 Подршка програмима материјално техничког опремања и обучавања структура
за заштиту становништва у условима елементарних непогода и техничко
технолошких акцидената;
 Подршка програмима борбе против насиља у породици и унапређење
капацитета у овој области;
 Промоција волонтерског рада у заједници;
 Подршка и учешће у раду „Мреже снажних градова“;
 Форум је заједно са школама и локалном управом уз активно учешће ученика
иницирао активности организовања прославе завршетка школске године за
матуранте у љетној башти ;
 Форум је иницирао уклањање графита непримјереног садржаја са фасада и
других површина у граду;
 Осуде инцидената који су се десили на подручју Града Приједора;
 На сједницама Форума истицани су проблеми уличне расвјете и зачепљења
одвода у граду и покренута је иницијатива код надлежних институција да се ти
недостаци отклоне;
 Форум је иницирао и остале активности од значаја за безбједност и напредак
заједнице града Приједора.
Рад Форума за безбједност Града Приједора је и у овом извјештајном периоду био јаван
и крајње транспарентан. Активности Форума, као и сви донесени документи и
записници са сједница објављивани су на wеб страници Града Приједора и на вријеме
достављани Градоначелнику, органима градске управе, Полицијској управи,
институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума. На сједницама Форума
омогућено је, као и до сада, присуство свим заинтересованим медијима.
Приједби на предложени извјештај није било и исти је једногласно усвојен.
4. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2020. годину
Потпредсједник Форума Драшко Ђенадија представио је присутнима Програм рада
Форума за 2020. годину:
Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2020. години базираће се на
реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном плану
Форума за безбједност заједнице Града Приједора за период 2018 – 2021. година, као и
на реализацији задатака који проистекну из актуелне безбједносне ситуације на
подручју града Приједора у току 2020. године, а све у циљу даљег унапређења општег
безбједносног амбијента као и успостављеног нивоа рада по свим сегментима
безбједности на подручју града Приједора..
Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз сљедеће активности :
1. Провођење акционог плана и плана превентивних активности на сузбијању
малољетничке деликвенције и примјена алтернативних мјера кроз:
- одржавање редовних радних састанака радне групе на нивоу града Приједора;
- предавања у основним и средњим школама на тему „Вршњачко насиље„;

- предавања у основним и средњим школама на тему злоупотреба дрога и
опасности од злоупотребе интернета на друштвеним мрежама.
2. Провођење Програма за спречавање насиља у породици и јачање капацитета
установа за супростављање овој појави кроз:
- промоција здравих стилова живота, превенција болести зависности и кампање за
спречавање насиља у породици;
- промоција породичних вриједности и утицај на свијест младих људи кроз
одговорно родитељство;
- подршка јачању капацитета институција за помоћ жртвама насиља у породици;
- подршка и провођење превентивних програма у раду са дјецом и омладином кроз
двевно збрињавање – Дневни центар.
3. Провођење програма превенције ризичног понашања код младих са проблемима
зависности кроз:
- реализацију програма примарне превенције раног конзумирања алкохола код
дјеце и младих људи;
- подизање свијести о ризику и посљедицама од болести зависности;
- учешће у кампањи „Мјесец борбе притив зависности“.
4. Борба против корупције
- подршка изради и усвајању властитих планова интегритета институција које
учествују у раду Форума за безбједност;
- едукација грађана на уочавању и пријављивању коруптивних радњи.
5. Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела
почињених
из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период
2017-2021. године кроз:
- редовно одржавање кварталних састанака субјеката задужених за праћење
реализације Акционог плана;
- поступање по Акционом плану превенције и координација заједничких
активности;
- јавно реаговање и осуда свих инцидената и кривичних дјела почињених из
мржње и предрасуда у складу са протоколом у случају појаве ових инцидената.
6. Унапређење брзине и квалитета дјеловања субјеката заштите кроз наставак
опремања градског оперативно комуникационог центра, као и субјеката заштите
и спасавања материјално техничким средствима и опремом за извршавање
задатака заштите и спасавања.
7. Учешће чланова Форума на тродневној обуци из области „Јачања капацитета
Форума за безбједност грађана у превенцији и одговору на све облике
радикализације и насилног екстремизма заједно са осталим Форумима из
Републике Српске.
8. Рад на припреми пројеката и сарадња са донаторима у њиховој реализацији.
9. Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих иницијатива
на питањима формализације рада Форума за безбједност како у легислативи
републичког тако и локалног нивоа власти.

10.Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за
безбједност кроз рад регионалних канцеларија МЗ.
11.Учешће у различитим кампањама „Заштитимо дјецу у саобраћају“,
„Безбједност и превенција криминала почињу са вама“, „Сузбијање
просјачења“ и др.
12.Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве
медицинске помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних
убојних средстава.
13.Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим
сегментима и по потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у
заједници.
14. Наставак рада у „Мрежи снажних градова“ коју је формирала Генерална
скупштина УН 2015. и у коју је Град Приједор примљен крајем 2016. године.
15.Промоција волонтерског рада у заједници.
16.Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града
Приједора.
План и програм рада Форума за 2020. годину једногласно је усвојен, примједби није
било.
5. Провођење усвојених Планова интегритета у основним и средњим школама
Стевица Дроњак, шеф Одсјека за образовање у Градској управи Приједор, упознао је
чланове Форума са плановима интегритета у основним и средњим школама и истакао
да су све основне и средње школе са подручја града Приједора, у складу са прописаном
методологијом, израдиле и усвојиле властите планове интегритета који су у примјени.
Након излагања Дроњка о усвојеним Планова интегритета у средњим школама,
говорила је Драгана Малић, представник средњошколског образовања, која је истакла
важност ових докумената за свакодневно функционисање школа и нагласила потребу
редовног праћења њихове реализације.
Закључак Форума је да се препоручује надлежним институцијама из области
образовања да у наредном периоду израде и предложе нормативе који ће ефикасније
заштитити и позитивно промовисати просвјетну професију, а све у циљу оснаживања
угледа просвјетног радника који је из различитих разлога у последње вријеме значајно
и неправедно угрожен.

6. Информација о пројекту „Брига о дјеци“
Стевица Дроњак упознао је присутне са формирањем мултисекторског школског тима
и истакао да су школски мултисекторски тимови предуслов за мултисекторски приступ
и интердисциплинарну подршку расту и развоју дјеце у васпитно-образовном систему
Републике Српске. Школа је за дијете и породицу природна средина, најближа
породичној и као таква пружа могућност за ефикасно дјеловање и подршку дјетету. У
складу с тим, потребно је формирати тим у свакој школи у Републици Српској
(основној и средњој). Тим чини најмање седам сталних чланова (пет представника
школе, један представник центра за социјални рад и један представник МУП-а) и
повремени чланови. Након именовања чланова тима, чланови између себе бирају вођу
тима- неко од сталних чланова из школе. Независно о вођи тима, препорука је да рад
тима координира неко од стручних сарадника из школе. Састав тима: Школа - стални
чланови тима: - директор школе - педагог - психолог - наставник предметне наставе наставник разредне наставе (у средњим школама два професора) -повремени чланови: одјељењски старјешина - други наставници - предсједник Савјета родитеља (или/и члан
Савјета) - предсједник Савјета ученика (или/и члан Савјета) - родитељи ученика. То не
значи да стални чланови мултисекторског тима не требају и не могу бити и остали
чланови стручне службе школе, нпр. социјални радник, дефектолог и сл. Школа ће
направити процјену и донијети ту одлуку. Такође, одјељењски старјешина је повремени
члан тима само утолико јер се он мијења, с обзиром на дијете које је у фокусу
интересовања. Иначе је одјељењски старјешина обавезни и стални члан тима.
Представници савјетодавних тијела школе се укључују у рад мултисекторског тима по
потреби, а према процјени самог тима. Родитељи су чланови мултисекторског тима у
случајевима када се тим бави питањима конкретног дјетета. Као и одјељењски
старјешина, они су повремени чланови тима само из тог разлога јер се родитељи
мијењају, иначе су стални и обавезни чланови када се ради са конкретним дјететом.
Центар/служба за социјални рад: директор Центра за социјални рад именује сталног
члана мултисекторског школског тима испред своје установе. У општинама и
градовима гдје има више школа потребно је да директор Центра именује више чланова,
односно да један представник Центра за социјални рад буде члан тима у највише пет
школа. Полицијска управа: Начелник Полицијске управе именује сталног члана
мултисекторског школског тима испред своје установе. У општинама и градовима гдје
има више школа потребно је именовати више чланова, односно да један представник
ПУ буде члан тима у највише пет школа. Дом здравља: директор Дома здравља именује
једног повременог члана мултисекторског школског тима испред своје установе. У
општинама и градовима гдје има више школа потребно је именовати више чланова,
односно да један представник Дома здравља буде члан тима у највише пет школа.
Општина/одјељење за друштвене дјелатности: начелник/градоначелник именује једног
повременог члана мултисекторског школског тима чији би послови углавном били
везани за координацију и посредовање. За градове Бањалуку, Бијељину, Добој и
Приједор потребно је именовати три, односно два представника. Израда оперативног
програма рада тима. По формирању, мултисекторски школски тим израђује програм
рада, полугодишњи или годишњи, у зависности од специфичности и потреба саме
школе. Тим заједнички дефинише активности и динамику реализације. Програмом могу
бити предвиђене различите активности, као предавања и радионице за различите циљне
групе – ученике, родитеље, наставнике; тематске изложбе; акциона и друга
истраживања... То могу бити активности које се током године иначе реализују, а могу
бити и неке потпуно нове. Нпр. једна од активности могу бити тематска предавања као:

Безбједност дјеце у саобраћају, Опасност употребе пиротехничких средстава, Заштита
репродуктивног здравља, Употреба интернета, Вршњачко насиље или било која друга
тема актуелна за дату школу или ситуацију. Дио програма треба да буде усмјерен на
рад са учеником/цима који испољавају различите облике неадекватног и
неприхватљивог понашања у школи и заједници (ученици који имају велики број
изостанака са наставе; ученици који испољавају аргесивност према вршњацима и
наставницима; ученици склони конфликтним ситуацијама; ученици склони лагању и
преварама; ....), те ученицима којима је према процјени стручне службе школе потребна
посебна подршка/брига, како би им обезбиједили што адекватније услове за раст и
развој. Неизоставна активност је рад тима са ученицима и њиховим породицама на
рјешавању конкретних ситуација. Мултисекторски тим (поједини чланови или цијели
тим) се укључује у рад у ситуацијама када стручна служба и руководство школе
процијене да им је потребна подршка стручњака и професионалаца из других установа,
јер подршка конкретном дјетету и породици превазилази надлежности и могућности
школе. Укључивање повремених чланова у рад тима ће зависити од програма рада, као
и од конкретне ситуације. Упознавање (школске) заједнице са програмом, задацима и
начином рада мултисекторског школског тима. Тим треба да усагласи план (који
процјењују најефикаснијим) за упознавање цјелокупне школске заједнице (ученици,
родитељи, наставници) са дјеловањем школског мултисекторског тима и уопште циљем
програма „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“. Циљ ове активности је
промовисање идеје да је брига о дјеци заиста заједничка одговорност свих чланова
заједнице и друштва уопште и да једино заједничким и усаглашеним дјеловањем
можемо обезбиједити сигурно и подстицајно окружење и услове за одрастање дјеце. То
не би требала бити издвојена нити усамљена активност (састанак), него је треба
реализовати континуирано, током рада и реализације осталих активности из програма
рада школе, водећи при том рачуна да нико од ученика, родитеља, наставника и осталог
особља у школи не остане ускраћен за информацију о постојању, циљу постојања и
начину дјеловања мултисекторског школског тима. Сарадња и заједнички рад чланова
мултисекторског школског тима на рјешавању конкретних питања Састанци тима се
одвијају редовно, једном мјесечно, а по потреби, на позив вође тима, и чешће. Вођа
тима процјењује кога од повремених чланова треба позвати и издваја теме о којима ће
се дискутовати. Такође, процјењује да ли је потребно на састанак тима позвати
родитеље ученика (увијек инсистирати да разговору присуствују оба родитеља). По
сагледавању чињеница и размјене информација мултисекторски школски тим доноси
одлуку о наредним корацима и дјеловању. Вођење евиденције о раду тима Школски
мултисекторски тим води евиденцију о реализацији програма рада тима. Могуће је, у
саставу програма, издвојити дио (рубрику) предвиђену за евидентирање реализације.
На састанку тима води се записник или службена забиљешка. Извјештај о раду, тим
израђује два пута годишње (на крају првог полугодишта и на крају школске године) и
доставља Републичком педагошком заводу. Извјештај треба да садржи осврт на
реализацију програма рада за дати период, уз навођење евентуалних потешкоћа које су
имали у раду и начина на који су их превазишли. Вођа тима доставља извјештај о раду
тима.
7. Новоидентификовани проблеми
Замјеник командира ПС за безбједност саобраћаја Горан Гаврановић упознао је
присутне са стањем саобраћаја на подручју града са препорукама у области превенције
и навео:

У задње четири године 2016., 2017., 2018. и 2019. години, укупно је настрадало 103
пјешака, од чега 6 смртно, 30 тешко повређено и 67 лакше повријеђено. У 90 %
случајева незгоде са пјешацима су се догађале на уличној мрежи у граду Приједор и то
већина на обиљеженим пјешачким прелазима. Када су у питању саобраћајне незгоде са
погинулим лицима, 3 саобраћајне незгоде су се догодиле на магистралним путевима, 1
саобраћајна незгода на регионалном путу и 2 саобраћајне незгоде на уличној мрежи.
Од 6 саобраћајних незгода са погинулим лицима 2 саобраћајне незгоде су биле са НН
починиоцима. Починиоци ових незгода су пронађени и против истих су покренути
кривични поступци. Због оваквог стања, када је у питању безбједност пјешака,
полицијска станица за безбједност саобраћаја Приједор ће у наредном периоду
предузети низ активности на превентивном и репресивном раду, како би се стање
безбједности када су у питању пјешаци, довело на задовољавајући ниво. Због
погоршања стања безбједности у области саобраћаја, ПУ Приједор је сачинила
програмске циљеве на стабилизацији и унапређењу стања у области безбједности
саобраћаја на путној мрежи у надлежности ове Полицијске управе. Ради реализације
наведеног програмског циља сачињен је План превентивних и репресивних активности
у саобраћају полицијске управе Приједор за 2020. годину. Планом је предвиђено
провођење активности у периоду од фебруара до децембра 2020. године, а истим су
предвиђене активности свих полицијских станица на нивоу Полицијске управе
Приједор. Циљ наведених активности је да, прије свега, превентивним и усмјереним
репресивним активностима полицијских службеника повећа утицај елемената пасивне
безбједности на смањење посљедица саобраћајних незгода. Полицијска станица за
безбједност саобраћаја Приједор је одржала састанак са секретаром АМД Приједор
како би планирали и договорили реализацију превентивних активности. Прве
активности су договорене за мјесец март гдје би се заједнички приступило
превентивним активностима на подјели летака пјешацима „Буди видљив, не буди
фигура, живот није шах, живот није игра“. Такође, у марту је планирана превентивна
активност „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“, а
такође је планирана и репресивна активност када је у питању учешће трактора у
саобраћају. Наведене превентивно-репресевне активности спроводиће се квартално,
тако да су у другом кварталу планиране активности усмјерене на мотоциклисте и
бициклисте.
Гаврановић истиче да поред свих планираних активности, новина је рада радара у
аутоматском моду гдје ће се на угроженим мјестима вршити снимање прекорачења
брзине без заустављања, а радар се може поставити на свим критичним мјестима гдје
нема проширења и гдје се не може вршити контрола саобраћаја, те ће се на тај начин
избјећи и могућност корупције или било какве злоупотребе радара.
Још једна од новина у раду је нови начин контроле када је у питању алкохолисаност и
опојне дроге, односно на одређеним мјестима ће се вршити контрола по принципу
лијевка, тако да сви возачи који наиђу у том моменту буду заустављени и контролисани
на присуство алкохола у организму.
Такође, у наредном периоду ПС за БС планира да оствари контакт са директорима
средњих школа, да се договоре предавања из безбједности саобраћаја, која би
првенствено била усмјерана на ученике завршних разреда који полажу возачке испите
или тек треба да полажу возачке испите. Ово су само неке од активности које ће се
вршити у наредном периоду, а оно што би требало испред Форума за безбједност јесте
да се сви релевантни субјекти упознају са наведеним, те да се у наредном периоду

приђе рјешавању и других проблема који утичу на безбједност свих учесника у
саобраћају, а то су:
Обука младих возача и полагање возачког испита, подићи степен обуке и
полагање на виши ниво;
Слабо освјетљени и слабо уочљиви пјешачки прелази, на појединим мјестима
осим хоризонталне сигнализације не постоји вертикална сигнализацција која упозорава
возаче на наилазак на обиљежени пјешачки прелаз, што представаља проблем поготово
ноћу и у условима смањене видљивости (киша, магла, нијег);
Од надлежних институција захтјевати да се на подручју Града Приједора
ријеши постављање саобраћајних знакова за ограничење брзине. Од 15.фебруара
2017.године, након усвајања новог ЗООБС-а БиХ, на подручју Града Приједора
дозвољена брзина кретања за моторна возила је 80 км/х.
Горан Гаврановић указао је на проблем да се у последње вријеме све више грађана
жали на пролаз испод малог надвожњака у улици Бранислава Нушића због оштећене и
искривљене металне ограде. Грађани се жале из разлога што доста дјеце (ученика),
пролази овим путем до школе и назад, те да би требало уредити овај пролаз или
евентулно забранити пролаз возилима испод малог надвожњака.
Такође, Гаврановић је упознао присутне да је дана 26.02.2020. године, полицијска
станица за безбједност саобраћаја Приједор добила допис од Жељезница РС да ће од
01.03.2020. године, због смањеног броја извршног особља, у времену од 20,00 до 08,00
часова у мјесту Брезичани, пружни прелаз неће бити обезбијеђен, односно рампа ће у
наведеном временском периоду бити подигнута, али ће сви возови који саобраћају кроз
станицу Брезичани у времену од 20,00 до 08,00 часова имати обавезу да стану испред
наведеног путног прелаза, те по увјерењу машиновође да на путном прелазу и у
непосредној близини нема друмских возила или пјешака, воз ће опрезно наставити
вожњу.
Форум је закључио да се ова информација путем медија, али и надлежних градских
органа што прије представи широј јавности, а нарочито грађанима који живе на
подручју Брезичана.
Раденко Петрић, представник ТВЈ Приједор, упознао је присутне да је у новембру 2019.
године ступио на снагу нови Закон заштите од пожара и нагласио да се свако паљење
на отвореном мора пријавити надлежној ватрогасној јединици, а истим законом су
предвиђене и новчане казне у распону од 100 – 1.500 КМ.
8. Остала питања
Форум ја запримио писмени акт Борачке организације Приједор под бројем 01-63/20 од
06.02.2020. године, а у вези са инцидентом који се десио дана 04.02.2020. године у
просторијама Борачке организације Приједор, у којем нас у цијелости упознају са
донесеним закључцима са сједнице Предсједништва ове организације.
У вези са напријед наведеним Форум за безбједност заједнице града Приједор доноси
сљедећи закључак:
Форум осуђује сваки облик физичког и сваког другог насиља над било којом групом
или појединцем и очекује од надлежних полицијских и правосудних институција да у
складу са законом документују и до краја доведу правни процес који је у току.

Такође, посљедњих дана свједоци смо појаве већег броја пожара на отвореном
простору који су у највећој мјери изазвани несавјесним понашањем грађана који су
крчећи своје парцеле, а без претходне припреме локације за спаљивање, изазвали
пожаре. Повећаним напором припадника Територијалне ватрогасне јединице ови
пожари су успјешно стављени под контролу и угашени.
Закључак:
Форум апелује на грађане да поведу више рачуна када спаљују коров, да претходно
уреде простор на коме ће исти спаљивати, да на једном мјесту пале мање количине
горивог материјала и да овакве активности не спроводе уколико је присутан вјетар.
Такође, грађани се упућују да су обавезни да се прије спаљивања јаве на бесплатан број
телефона ТВЈ Приједор 123 на који ће најавити своју активност и добити потребне
стручне инструкције, као и на то да у ТВЈ уз најаву могу на реверс преузети брентаче са
водом којима ће самостално моћи интервенисати на почетне пожаре и тако спријечити
њихово неконтролисано ширење и остале негативне посљедице до којих може доћи.
Форум такође апелује на надлежне инспекцијске органе да појачају контролу на терену
када је у питању паљење ватре на отвореном простору.

Сједница је завршена у 14, 30 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић
Предсједник Форума
Данко Рауш с.р.

Broj: 01/20
Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 27.02.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Danko Rauš – Centar za socijalni rad Prijedor i predsjedavajući Foruma; Draško Đenadija –
predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Dragana Malić – JU
„Srednjoškolski centar Prijedor“, Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave Prijedor,
Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS Prijedor-1,
Milan Glamočanin – Odsjek za mjesne zajednice GU, Tomislav Blaha – Udruženje Čeha
„Češka besjeda“, Rada Karajica – Nevladin sektor, Milorad Vujmilović – predstavnik
Odjeljenja za stambeno komunalne poslove GU, Ognjen Vukić – predstavnik
Radioamaterskog kluba „Kozara“ Prijedor, Branko Švraka – predstavnik Odjeljenja za
stambeno komunalne poslove GU, Milica Konjević – predstavnik Odsjeka za inspekcijske
poslove GU, Goran Gavranović – PU Prijedor PSBS, Davorin Šikman – predstavnik Arcelor
Mital Prijedor, Stevica Dronjak – Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, Vanja Dejanović –
JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ, Srđan Šobot – Omladinski savjet Prijedor, Katarina Panić
– predstavnik medija, Dragica Janković – Odsjek za mjesne zajednice GU i sekretar Foruma.

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

Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2019. godinu;
Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2020. godinu;
Provođenje usvojenih Planova integriteta u osnovnim i srednjim školama;
Informacija o projektu „Briga o djeci“;
Novoidentifikovani problemi;
Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pozdravio je prisutne članove Foruma i goste, te
pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 05/19 od 18.12.2019. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2019. godinu
Danko Rauš predsjednik Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora upoznao je
prisutne da je Forum u 2019. godini, polazeći od činjenice da je bezbjednost interes i potreba
svakog pojedinca u našoj zajednici, radio i djelovao u skladu sa svojom izvornom misijom i
programom rada. Forum je radio u sjednicama, a najveći dio svojih aktivnosti realizovao je
putem svojih fokus grupa koje su djelovale po različitim bezbjedonosnim segmentima. U toku
2019. godine održano je 5 redovnih sjednica Foruma, ali je potrebno naglasiti da je posljednja
sjednica imala radno-svečani karakter, kako je i ranije bio običaj. Osim toga, organizovan je
veći broj različitih radnih sastanaka rukovodstva Foruma sa predstavnicima različitih
institucija i subjekata sa područja Grada Prijedora, kao i nekoliko sastanaka sa različitim
organizacijama koje su željele da uspostave saradnju i kontakt sa Forumom (GEA, IOM,...).
AKTIVNOSTI FORUMA U 2019. GODINI
U radu Foruma tokom izvještajnog perioda identifikovan je i razmatran veći broj
bezbjedonosnih problema:
 Podrška subjektima prilikom usvajanja i postupanja po vlastitim planovima integriteta;
 Nastavljen je rad na implementaciji Plana aktivnosti na suzbijanju maloljetničke
delinkvencije i vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, kao i u prevenciji
drugih socio-patoloških pojava (predavanja u školama);
 Učešće i podrška u različitim kampanjama subjekata Foruma;
 Borba protiv korupcije - rad na jačanju integriteta institucija i podrška izradi
preventivnih programa institucija, kao i ohrabrivanju građana u prijavljivanju
korupcije;
 Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz
rad regionalnih kancelarija Odsjeka za mjesne zajednice, vjerskih zajednica i drugih
subjekata;
 Problematika funkcionisanja zajednica etažnih vlasnika u cilju unapređenja rada u
oblasti bezbjednosti;
 Javno reagovanje i osuda događaja koji ugrožavaju bezbjednost građana i raspiruju
međunacionalnu mržnju kao i praćenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i
predrasuda;
 Promocija dobrih praksi pomoći ugroženim kategorijama stanovništva;
 Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske pomoći
i upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava;
 Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima i po
potrebi pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici;
 Promocija programa na zaštiti zdravlja stanovništva i zaštiti životne sredine;
 Podrška aktivnostima na uklanjanju opasnosti od zaostalih mina i NUS-a;
 Podrška programima materijalno tehničkog opremanja i obučavanja struktura za
zaštitu stanovništva u uslovima elementarnih nepogoda i tehničko tehnoloških
akcidenata;

 Podrška programima borbe protiv nasilja u porodici i unapređenje kapaciteta u ovoj
oblasti;
 Promocija volonterskog rada u zajednici;
 Podrška i učešće u radu „Mreže snažnih gradova“;
 Forum je zajedno sa školama i lokalnom upravom uz aktivno učešće učenika inicirao
aktivnosti organizovanja proslave završetka školske godine za maturante u ljetnoj
bašti ;
 Forum je inicirao uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja sa fasada i drugih površina
u gradu;
 Osude incidenata koji su se desili na području Grada Prijedora;
 Na sjednicama Foruma isticani su problemi ulične rasvjete i začepljenja odvoda u
gradu i pokrenuta je inicijativa kod nadležnih institucija da se ti nedostaci otklone;
 Forum je inicirao i ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice
grada Prijedora.
Rad Foruma za bezbjednost Grada Prijedora je i u ovom izvještajnom periodu bio javan i
krajnje transparentan. Aktivnosti Foruma, kao i svi doneseni dokumenti i zapisnici sa sjednica
objavljivani su na web stranici Grada Prijedora i na vrijeme dostavljani Gradonačelniku,
organima gradske uprave, Policijskoj upravi, institucijama i subjektima koji participiraju u
radu Foruma. Na sjednicama Foruma omogućeno je, kao i do sada, prisustvo svim
zainteresovanim medijima.
Prijedbi na predloženi izvještaj nije bilo i isti je jednoglasno usvojen.

4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2020. godinu
Potpredsjednik Foruma Draško Đenadija predstavio je prisutnima Program rada Foruma za
2020. godinu:
Rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2020. godini baziraće se na
realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu Foruma za
bezbjednost zajednice Grada Prijedora za period 2018 – 2021. godina, kao i na realizaciji
zadataka koji proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada Prijedora u
toku 2020. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta kao i
uspostavljenog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti na području grada Prijedora..
Realizacija programskih zadataka Foruma sprovodiće se kroz sljedeće aktivnosti :
1.Provođenje akcionog plana i plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke
delikvencije i primjena alternativnih mjera kroz:
- održavanje redovnih radnih sastanaka radne grupe na nivou grada Prijedora;
- predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu „Vršnjačko nasilje„;
- predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu zloupotreba droga i opasnosti od
zloupotrebe interneta na društvenim mrežama.
2.Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova
za suprostavljanje ovoj pojavi kroz:
- promocija zdravih stilova života, prevencija bolesti zavisnosti i kampanje za
sprečavanje nasilja u porodici;

- promocija porodičnih vrijednosti i uticaj na svijest mladih ljudi kroz odgovorno
roditeljstvo;
- podrška jačanju kapaciteta institucija za pomoć žrtvama nasilja u porodici;
- podrška i provođenje preventivnih programa u radu sa djecom i omladinom kroz dvevno
zbrinjavanje – Dnevni centar.
3.Provođenje programa prevencije rizičnog ponašanja kod mladih sa problemima
zavisnosti kroz:
- realizaciju programa primarne prevencije ranog konzumiranja alkohola kod djece i
mladih ljudi;
- podizanje svijesti o riziku i posljedicama od bolesti zavisnosti;
- učešće u kampanji „Mjesec borbe pritiv zavisnosti“.
4.Borba protiv korupcije
podrška izradi i usvajanju vlastitih planova integriteta institucija koje učestvuju u radu
Foruma za bezbjednost;
- edukacija građana na uočavanju i prijavljivanju koruptivnih radnji.
-

5.Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih
iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021. godine kroz:
- redovno održavanje kvartalnih sastanaka subjekata zaduženih za praćenje realizacije
Akcionog plana;
- postupanje po Akcionom planu prevencije i koordinacija zajedničkih aktivnosti;
- javno reagovanje i osuda svih incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i
predrasuda u skladu sa protokolom u slučaju pojave ovih incidenata.
6.Unapređenje brzine i kvaliteta djelovanja subjekata zaštite kroz nastavak opremanja
gradskog operativno komunikacionog centra, kao i subjekata zaštite i spasavanja
materijalno tehničkim sredstvima i opremom za izvršavanje zadataka zaštite i
spasavanja.
7.Učešće članova Foruma na trodnevnoj obuci iz oblasti „Jačanja kapaciteta Foruma za
bezbjednost građana u prevenciji i odgovoru na sve oblike radikalizacije i nasilnog
ekstremizma zajedno sa ostalim Forumima iz Republike Srpske.
8.Rad na pripremi projekata i saradnja sa donatorima u njihovoj realizaciji.
9. Nastavak započetih aktivnosti na konačnoj realizaciji pokrenutih inicijativa
na pitanjima formalizacije rada Foruma za bezbjednost kako u legislativi
republičkog tako i lokalnog nivoa vlasti.
10.Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz
rad regionalnih kancelarija MZ.
11.Učešće u različitim kampanjama „Zaštitimo djecu u saobraćaju“, „Bezbjednost i
prevencija kriminala počinju sa vama“, „Suzbijanje prosjačenja“ i dr.
12.Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske
pomoći i upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

13.Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima
i po potrebi pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici.
14. Nastavak rada u „Mreži snažnih gradova“ koju je formirala Generalna skupština
UN 2015. i u koju je Grad Prijedor primljen krajem 2016. godine.
15.Promocija volonterskog rada u zajednici.
16.Ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice grada Prijedora.
Plan i program rada Foruma za 2020. godinu jednoglasno je usvojen, primjedbi nije bilo.
5. Provođenje usvojenih Planova integriteta u osnovnim i srednjim školama
Stevica Dronjak, šef Odsjeka za obrazovanje u Gradskoj upravi Prijedor, upoznao je članove
Foruma sa planovima integriteta u osnovnim i srednjim školama i istakao da su sve osnovne i
srednje škole sa područja grada Prijedora, u skladu sa propisanom metodologijom, izradile i
usvojile vlastite planove integriteta koji su u primjeni.
Nakon izlaganja Dronjka o usvojenim Planova integriteta u srednjim školama, govorila je
Dragana Malić, predstavnik srednjoškolskog obrazovanja, koja je istakla važnost ovih
dokumenata za svakodnevno funkcionisanje škola i naglasila potrebu redovnog praćenja
njihove realizacije.
Zaključak Foruma je da se preporučuje nadležnim institucijama iz oblasti obrazovanja da u
narednom periodu izrade i predlože normative koji će efikasnije zaštititi i pozitivno
promovisati prosvjetnu profesiju, a sve u cilju osnaživanja ugleda prosvjetnog radnika koji je
iz različitih razloga u poslednje vrijeme značajno i nepravedno ugrožen.

6. Informacija o projektu „Briga o djeci“
Stevica Dronjak upoznao je prisutne sa formiranjem multisektorskog školskog tima i istakao
da su školski multisektorski timovi preduslov za multisektorski pristup i interdisciplinarnu
podršku rastu i razvoju djece u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske. Škola je za
dijete i porodicu prirodna sredina, najbliža porodičnoj i kao takva pruža mogućnost za
efikasno djelovanje i podršku djetetu. U skladu s tim, potrebno je formirati tim u svakoj školi
u Republici Srpskoj (osnovnoj i srednjoj). Tim čini najmanje sedam stalnih članova (pet
predstavnika škole, jedan predstavnik centra za socijalni rad i jedan predstavnik MUP-a) i
povremeni članovi. Nakon imenovanja članova tima, članovi između sebe biraju vođu timaneko od stalnih članova iz škole. Nezavisno o vođi tima, preporuka je da rad tima koordinira
neko od stručnih saradnika iz škole. Sastav tima: Škola - stalni članovi tima: - direktor škole pedagog - psiholog - nastavnik predmetne nastave - nastavnik razredne nastave (u srednjim
školama dva profesora) -povremeni članovi: - odjeljenjski starješina - drugi nastavnici predsjednik Savjeta roditelja (ili/i član Savjeta) - predsjednik Savjeta učenika (ili/i član

Savjeta) - roditelji učenika. To ne znači da stalni članovi multisektorskog tima ne trebaju i ne
mogu biti i ostali članovi stručne službe škole, npr. socijalni radnik, defektolog i sl. Škola će
napraviti procjenu i donijeti tu odluku. Takođe, odjeljenjski starješina je povremeni član tima
samo utoliko jer se on mijenja, s obzirom na dijete koje je u fokusu interesovanja. Inače je
odjeljenjski starješina obavezni i stalni član tima. Predstavnici savjetodavnih tijela škole se
uključuju u rad multisektorskog tima po potrebi, a prema procjeni samog tima. Roditelji su
članovi multisektorskog tima u slučajevima kada se tim bavi pitanjima konkretnog djeteta.
Kao i odjeljenjski starješina, oni su povremeni članovi tima samo iz tog razloga jer se roditelji
mijenjaju, inače su stalni i obavezni članovi kada se radi sa konkretnim djetetom.
Centar/služba za socijalni rad: direktor Centra za socijalni rad imenuje stalnog člana
multisektorskog školskog tima ispred svoje ustanove. U opštinama i gradovima gdje ima više
škola potrebno je da direktor Centra imenuje više članova, odnosno da jedan predstavnik
Centra za socijalni rad bude član tima u najviše pet škola. Policijska uprava: Načelnik
Policijske uprave imenuje stalnog člana multisektorskog školskog tima ispred svoje ustanove.
U opštinama i gradovima gdje ima više škola potrebno je imenovati više članova, odnosno da
jedan predstavnik PU bude član tima u najviše pet škola. Dom zdravlja: direktor Doma
zdravlja imenuje jednog povremenog člana multisektorskog školskog tima ispred svoje
ustanove. U opštinama i gradovima gdje ima više škola potrebno je imenovati više članova,
odnosno da jedan predstavnik Doma zdravlja bude član tima u najviše pet škola.
Opština/odjeljenje za društvene djelatnosti: načelnik/gradonačelnik imenuje jednog
povremenog člana multisektorskog školskog tima čiji bi poslovi uglavnom bili vezani za
koordinaciju i posredovanje. Za gradove Banjaluku, Bijeljinu, Doboj i Prijedor potrebno je
imenovati tri, odnosno dva predstavnika. Izrada operativnog programa rada tima. Po
formiranju, multisektorski školski tim izrađuje program rada, polugodišnji ili godišnji, u
zavisnosti od specifičnosti i potreba same škole. Tim zajednički definiše aktivnosti i dinamiku
realizacije. Programom mogu biti predviđene različite aktivnosti, kao predavanja i radionice
za različite ciljne grupe – učenike, roditelje, nastavnike; tematske izložbe; akciona i druga
istraživanja... To mogu biti aktivnosti koje se tokom godine inače realizuju, a mogu biti i neke
potpuno nove. Npr. jedna od aktivnosti mogu biti tematska predavanja kao: Bezbjednost djece
u saobraćaju, Opasnost upotrebe pirotehničkih sredstava, Zaštita reproduktivnog zdravlja,
Upotreba interneta, Vršnjačko nasilje ili bilo koja druga tema aktuelna za datu školu ili
situaciju. Dio programa treba da bude usmjeren na rad sa učenikom/cima koji ispoljavaju
različite oblike neadekvatnog i neprihvatljivog ponašanja u školi i zajednici (učenici koji
imaju veliki broj izostanaka sa nastave; učenici koji ispoljavaju argesivnost prema vršnjacima
i nastavnicima; učenici skloni konfliktnim situacijama; učenici skloni laganju i prevarama; te
učenicima kojima je prema procjeni stručne službe škole potrebna posebna podrška/briga,
kako bi im obezbijedili što adekvatnije uslove za rast i razvoj. Neizostavna aktivnost je rad
tima sa učenicima i njihovim porodicama na rješavanju konkretnih situacija. Multisektorski
tim (pojedini članovi ili cijeli tim) se uključuje u rad u situacijama kada stručna služba i
rukovodstvo škole procijene da im je potrebna podrška stručnjaka i profesionalaca iz drugih
ustanova, jer podrška konkretnom djetetu i porodici prevazilazi nadležnosti i mogućnosti
škole. Uključivanje povremenih članova u rad tima će zavisiti od programa rada, kao i od
konkretne situacije. Upoznavanje (školske) zajednice sa programom, zadacima i načinom rada
multisektorskog školskog tima. Tim treba da usaglasi plan (koji procjenjuju najefikasnijim) za
upoznavanje cjelokupne školske zajednice (učenici, roditelji, nastavnici) sa djelovanjem
školskog multisektorskog tima i uopšte ciljem programa „Briga o djeci – zajednička
odgovornost i obaveza“. Cilj ove aktivnosti je promovisanje ideje da je briga o djeci zaista
zajednička odgovornost svih članova zajednice i društva uopšte i da jedino zajedničkim i
usaglašenim djelovanjem možemo obezbijediti sigurno i podsticajno okruženje i uslove za
odrastanje djece. To ne bi trebala biti izdvojena niti usamljena aktivnost (sastanak), nego je

treba realizovati kontinuirano, tokom rada i realizacije ostalih aktivnosti iz programa rada
škole, vodeći pri tom računa da niko od učenika, roditelja, nastavnika i ostalog osoblja u školi
ne ostane uskraćen za informaciju o postojanju, cilju postojanja i načinu djelovanja
multisektorskog školskog tima. Saradnja i zajednički rad članova multisektorskog školskog
tima na rješavanju konkretnih pitanja Sastanci tima se odvijaju redovno, jednom mjesečno, a
po potrebi, na poziv vođe tima, i češće. Vođa tima procjenjuje koga od povremenih članova
treba pozvati i izdvaja teme o kojima će se diskutovati. Takođe, procjenjuje da li je potrebno
na sastanak tima pozvati roditelje učenika (uvijek insistirati da razgovoru prisustvuju oba
roditelja). Po sagledavanju činjenica i razmjene informacija multisektorski školski tim donosi
odluku o narednim koracima i djelovanju. Vođenje evidencije o radu tima Školski
multisektorski tim vodi evidenciju o realizaciji programa rada tima. Moguće je, u sastavu
programa, izdvojiti dio (rubriku) predviđenu za evidentiranje realizacije. Na sastanku tima
vodi se zapisnik ili službena zabilješka. Izvještaj o radu, tim izrađuje dva puta godišnje (na
kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine) i dostavlja Republičkom pedagoškom
zavodu. Izvještaj treba da sadrži osvrt na realizaciju programa rada za dati period, uz
navođenje eventualnih poteškoća koje su imali u radu i načina na koji su ih prevazišli. Vođa
tima dostavlja izvještaj o radu tima.

7. Novoidentifikovani problemi
Zamjenik komandira PS za bezbjednost saobraćaja Goran Gavranović upoznao je prisutne sa
stanjem saobraćaja na području grada sa preporukama u oblasti prevencije i naveo:
U zadnje četiri godine 2016., 2017., 2018. i 2019. godini, ukupno je nastradalo 103 pješaka,
od čega 6 smrtno, 30 teško povređeno i 67 lakše povrijeđeno. U 90 % slučajeva nezgode sa
pješacima su se događale na uličnoj mreži u gradu Prijedor i to većina na obilježenim
pješačkim prelazima. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa poginulim licima, 3
saobraćajne nezgode su se dogodile na magistralnim putevima, 1 saobraćajna nezgoda na
regionalnom putu i 2 saobraćajne nezgode na uličnoj mreži. Od 6 saobraćajnih nezgoda sa
poginulim licima 2 saobraćajne nezgode su bile sa NN počiniocima. Počinioci ovih nezgoda
su pronađeni i protiv istih su pokrenuti krivični postupci. Zbog ovakvog stanja, kada je u
pitanju bezbjednost pješaka, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prijedor će u
narednom periodu preduzeti niz aktivnosti na preventivnom i represivnom radu, kako bi se
stanje bezbjednosti kada su u pitanju pješaci, dovelo na zadovoljavajući nivo. Zbog
pogoršanja stanja bezbjednosti u oblasti saobraćaja, PU Prijedor je sačinila programske
ciljeve na stabilizaciji i unapređenju stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putnoj mreži u
nadležnosti ove Policijske uprave. Radi realizacije navedenog programskog cilja sačinjen je
Plan preventivnih i represivnih aktivnosti u saobraćaju policijske uprave Prijedor za 2020.
godinu. Planom je predviđeno provođenje aktivnosti u periodu od februara do decembra 2020.
godine, a istim su predviđene aktivnosti svih policijskih stanica na nivou Policijske uprave
Prijedor. Cilj navedenih aktivnosti je da, prije svega, preventivnim i usmjerenim represivnim
aktivnostima policijskih službenika poveća uticaj elemenata pasivne bezbjednosti na
smanjenje posljedica saobraćajnih nezgoda. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja
Prijedor je održala sastanak sa sekretarom AMD Prijedor kako bi planirali i dogovorili
realizaciju preventivnih aktivnosti. Prve aktivnosti su dogovorene za mjesec mart gdje bi se
zajednički pristupilo preventivnim aktivnostima na podjeli letaka pješacima „Budi vidljiv, ne
budi figura, život nije šah, život nije igra“. Takođe, u martu je planirana preventivna
aktivnost „Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom“, a takođe je
planirana i represivna aktivnost kada je u pitanju učešće traktora u saobraćaju. Navedene

preventivno-represevne aktivnosti sprovodiće se kvartalno, tako da su u drugom kvartalu
planirane aktivnosti usmjerene na motocikliste i bicikliste.
Gavranović ističe da pored svih planiranih aktivnosti, novina je rada radara u automatskom
modu gdje će se na ugroženim mjestima vršiti snimanje prekoračenja brzine bez zaustavljanja,
a radar se može postaviti na svim kritičnim mjestima gdje nema proširenja i gdje se ne može
vršiti kontrola saobraćaja, te će se na taj način izbjeći i mogućnost korupcije ili bilo kakve
zloupotrebe radara.
Još jedna od novina u radu je novi način kontrole kada je u pitanju alkoholisanost i opojne
droge, odnosno na određenim mjestima će se vršiti kontrola po principu lijevka, tako da svi
vozači koji naiđu u tom momentu budu zaustavljeni i kontrolisani na prisustvo alkohola u
organizmu.
Takođe, u narednom periodu PS za BS planira da ostvari kontakt sa direktorima srednjih
škola, da se dogovore predavanja iz bezbjednosti saobraćaja, koja bi prvenstveno bila
usmjerana na učenike završnih razreda koji polažu vozačke ispite ili tek treba da polažu
vozačke ispite. Ovo su samo neke od aktivnosti koje će se vršiti u narednom periodu, a ono
što bi trebalo ispred Foruma za bezbjednost jeste da se svi relevantni subjekti upoznaju sa
navedenim, te da se u narednom periodu priđe rješavanju i drugih problema koji utiču na
bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, a to su:
Obuka mladih vozača i polaganje vozačkog ispita, podići stepen obuke i polaganje na
viši nivo;
Slabo osvjetljeni i slabo uočljivi pješački prelazi, na pojedinim mjestima osim
horizontalne signalizacije ne postoji vertikalna signalizaccija koja upozorava vozače na
nailazak na obilježeni pješački prelaz, što predstavalja problem pogotovo noću i u uslovima
smanjene vidljivosti (kiša, magla, nijeg);
Od nadležnih institucija zahtjevati da se na području Grada Prijedora riješi
postavljanje saobraćajnih znakova za ograničenje brzine. Od 15.februara 2017.godine, nakon
usvajanja novog ZOOBS-a BiH, na području Grada Prijedora dozvoljena brzina kretanja za
motorna vozila je 80 km/h.
Goran Gavranović ukazao je na problem da se u poslednje vrijeme sve više građana žali na
prolaz ispod malog nadvožnjaka u ulici Branislava Nušića zbog oštećene i iskrivljene metalne
ograde. Građani se žale iz razloga što dosta djece (učenika), prolazi ovim putem do škole i
nazad, te da bi trebalo urediti ovaj prolaz ili eventulno zabraniti prolaz vozilima ispod malog
nadvožnjaka.
Takođe, Gavranović je upoznao prisutne da je dana 26.02.2020. godine, policijska stanica za
bezbjednost saobraćaja Prijedor dobila dopis od Željeznica RS da će od 01.03.2020. godine,
zbog smanjenog broja izvršnog osoblja, u vremenu od 20,00 do 08,00 časova u mjestu
Brezičani, pružni prelaz neće biti obezbijeđen, odnosno rampa će u navedenom vremenskom
periodu biti podignuta, ali će svi vozovi koji saobraćaju kroz stanicu Brezičani u vremenu od
20,00 do 08,00 časova imati obavezu da stanu ispred navedenog putnog prelaza, te po
uvjerenju mašinovođe da na putnom prelazu i u neposrednoj blizini nema drumskih vozila ili
pješaka, voz će oprezno nastaviti vožnju.
Forum je zaključio da se ova informacija putem medija, ali i nadležnih gradskih organa što
prije predstavi široj javnosti, a naročito građanima koji žive na području Brezičana.
Radenko Petrić, predstavnik TVJ Prijedor, upoznao je prisutne da je u novembru 2019. godine
stupio na snagu novi Zakon zaštite od požara i naglasio da se svako paljenje na otvorenom

mora prijaviti nadležnoj vatrogasnoj jedinici, a istim zakonom su predviđene i novčane kazne
u rasponu od 100 – 1.500 KM.
8. Ostala pitanja
Forum ja zaprimio pismeni akt Boračke organizacije Prijedor pod brojem 01-63/20 od
06.02.2020. godine, a u vezi sa incidentom koji se desio dana 04.02.2020. godine u
prostorijama Boračke organizacije Prijedor, u kojem nas u cijelosti upoznaju sa donesenim
zaključcima sa sjednice Predsjedništva ove organizacije.
U vezi sa naprijed navedenim Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedor donosi sljedeći
zaključak:
Forum osuđuje svaki oblik fizičkog i svakog drugog nasilja nad bilo kojom grupom ili
pojedincem i očekuje od nadležnih policijskih i pravosudnih institucija da u skladu sa
zakonom dokumentuju i do kraja dovedu pravni proces koji je u toku.
Takođe, posljednjih dana svjedoci smo pojave većeg broja požara na otvorenom prostoru koji
su u najvećoj mjeri izazvani nesavjesnim ponašanjem građana koji su krčeći svoje parcele, a
bez prethodne pripreme lokacije za spaljivanje, izazvali požare. Povećanim naporom
pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice ovi požari su uspješno stavljeni pod kontrolu i
ugašeni.
Zaključak:
Forum apeluje na građane da povedu više računa kada spaljuju korov, da prethodno urede
prostor na kome će isti spaljivati, da na jednom mjestu pale manje količine gorivog materijala
i da ovakve aktivnosti ne sprovode ukoliko je prisutan vjetar.
Takođe, građani se upućuju da su obavezni da se prije spaljivanja jave na besplatan broj
telefona TVJ Prijedor 123 na koji će najaviti svoju aktivnost i dobiti potrebne stručne
instrukcije, kao i na to da u TVJ uz najavu mogu na revers preuzeti brentače sa vodom kojima
će samostalno moći intervenisati na početne požare i tako spriječiti njihovo nekontrolisano
širenje i ostale negativne posljedice do kojih može doći.
Forum takođe apeluje na nadležne inspekcijske organe da pojačaju kontrolu na terenu kada je
u pitanju paljenje vatre na otvorenom prostoru.
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