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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са сједнице Форума за безбједност општине одржане 13.02.2014.године
Сједница Форума за безбједност општине Рибник одржана је 13.02.2014.год. (четвртак) са
почетком у 12:00 часова у сали Скупштине општине Рибник.
Сједници присуствују:
Небојша Караћ- Предсједник СО и Форума за безбједност
Горан Савић- Начелник општине
Миран Радишић- координатор пројекта “ Рад Полиције у заједници” у Полицијској станици
Рибник
Јовица Ивановић - командир Полицијске станице Рибник
Жељко Вишекруна - директор ШГ “Рибник”
Ивана Савић - директор ОШ “Никола Мачкић” Превија
Славица Миљановић - директор ОШ” Десанка Максимовић” Рибник
Милорад Бајић - директор ОШ “ Петар Кочић” Ситница;
Душко Козомара - директор СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник,
Боро Ступар - комунални полицајац,
Љубо Тепић - предсједник Савјета МЗ Рибник;
Лазар Јокић - предсједник Савјета МЗ Врбљани
Славко Бавељић- предсједник Савјета МЗ Ситница
Поред горе присутних чланова Форума сједници присуствују и замјеник Начелника Општине
др. Бранко Бабић, секретар СО Горана Зељкић и новинар Весна Кевац.
Одустни су чланови Форума: Мирко Вучковић- директор Дома здравља Рибник, Зоран
Мандић - предсједник Савјета МЗ Црквина и Милан Стојичић - предсједник Савјета МЗ
Превија.
Сједницом је предсједавао Предсједник Форума Небојша Караћ који је у уводном обраћању
поздравио све присутне а потом је за ову сједницу Форума предложио, а чланови
једногласно усвојили следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са сједнице Форума
одржане 26.06.2013. год.
2. Актуелна безбједоносна ситуација у општини Рибник
3. Остала питања
АД 1 – предсједник Форума је константовао да је већи дио закључака са предходне сједнице
Форума и реализован (на сајту општине отворен је посебан линк Форума за безбједност, а у
буџету општине обезбјеђена средства за рад Форума.)

Потом је дао на гласање Извод из записника са сједнице Форума одржане 26.16.2013. год.
који је без расправе и једногласно усвојен.
АД 2- Предсједник Форума је у уводном обраћању указао да је тренутна безбједоносна
ситуација изазвана демонстрацијама у Федерацији БиХ један од повода за сазивање сједнице
Форума.
Начелник Општине је мишљења да су протести који су почели у Тузли, Мостару, Сарајеву и
др. градовима ФБиХ као социјални немири искориштени у политичке сврхе са тедненцијом
да се немири прошире и у Републику Српску. Изразио је очекивања да се то неће десити, али
да се мора о тим проблемима разговарати и имати истините и правовремене информације.
Командир Полицијске станице Рибник је истакао да је стање безбједности у 2013. год. и
јануару 2014. год. по релевантним критеријима оцјењено као задовољавајуће. У вези немира
у ФБиХ истакао је да су полицијски службеници појачали активности на ентитеској линији ,
те је позвао све присутне да о било којој релевантној информацији обавјесте полицијску
станицу или њега лично. При томе је нагласио да на подручју које покрива ПС Рибник нису
до сада дошли до неких значајних информација нити су забиљежене било какве активности
везане за немире у ФБиХ. Нагласио је да се било какво окупљање грађана или јавни скуп
мора пријавити и организовати у складу са Законом о јавном окупљању.
Координатор пројекта “ Рад Полиције у заједници” у ПС Рибник је подсјетио да су подаци о
стању безбједности доступни свим заинтересованим лицима и да је тренутно стање
задовољавајуће. Он је истакао да је од великог интереса да предузећа и школе узму учешће
у одржавању повољне безбједносне ситауације. Упознао је присутне да је у оквиру пројекта
“Рад полиције у заједници” одржано 6 састанка у школама и 6 састанака са другим
субјектима , 4 едукативне капмање и 1 дан отворен врата у ПС Рибник.
Директор ШГ Рибник је мишљења да је ситуација у ФБиХ озбиљна, те је указао на значај
комуникације и сарадње између Шумског газдинства, Полиције и општинских органа.
Командир ПС Рибник је овом приликом позвао директоре школа да захтјевају едукацију из
области сузбијања малољетничке делинквенције.
Директор СШЦ “Лазар Ђукић” је указао на могућност да се грађани путем локалног радија
“Рибник” упознају са радом Форума и тренутном ситуацијом .
Предсједник Савјета МЗ Ситница је указао на потребу да се појача рад саобраћајне полиције
на неким дијеловима његове мјесне заједнице.
Потом је предсједник Форума дао на гласање а чланови једногласно усвојили следеће
закључке:
1. Форум за безбједност грађана општине Рибник изражава задовољство тренутном
безбједоносном сутацијом на подручју Општине Рибник у свим сегментима
безбједности грађана.
2. Форум за безбједност грађана препоручује свим релевантним органима,
институцијама и појединцима надлежним за било који облик безбједности грађана, да
побољшају и унаприједе међусобну сарадњу, комуникацију и координацију активности
у циљу очувања и унапређења безбједности грађана Општине Рибник.
АД 3 - У оквиру ове тачке дневног реда Миран Радишић је константовао да је у складу са
закључком са претходне сједнице отворен facebook профил Форума.
Није било више пријављних за расправу, па је Предсједник Форума закључио сједницу у
12:50 часова.
Број: 02-022-2-13/14
Датум: 24.02.2014. године

Предсједавајући форума
Небојша Караћ

