РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РИБНИК
Форум за безбједност Општине Рибник
Број: 02-023-2-1/15.
Дана: 15.12.2015. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са сједнице Форума за безбједност грађана општине Рибник
одржане 02.12.2015.године
Сједница Форума за безбједност грађана општине Рибник одржана је 02.12.2015. год.
(сриједа) са почетком у 11:00 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”
Валентина Касаповић – директор ЈУ Дом здравља Рибник
Ивана Савић - директор ОШ “Никола Мачкић” Превија
Славица Миљановић - директор ОШ” Десанка Максимовић” Рибник
Бране Вулин - директор ОШ “ Петар Кочић” Ситница;
Душко Козомара - директор СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник,
Боро Ступар - комунални полицајац,
Војислав Савић – самостални стручни срадник за послове цивилне заштите
Одустни су чланови Форума: Зоран Мандић - предсједник Савјета МЗ Црквина, Милан
Стојичић - предсједник Савјета МЗ Превија, Љубо Тепић - предсједник Савјета МЗ Рибник,
Лазар Јокић - предсједник Савјета МЗ Врбљани и Славко Бавељић- предсједник Савјета МЗ
Ситница.
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. Актуелна безбједоносна ситуација у општини Рибник
2. Остала питања
АД 1- Предсједник Форума је у уводном обраћању константовао да је сједница
Форума сазвана на иницијативу Полицијске станице Рибник.
Командир ПС Рибник је упознао присутне са састанцима и активностима који се проводе у
оквиру ЦЈБ Бања Лука , а у контексту терористичких активности у свијету и код нас. Истакао
је да нема конкретних информација о могућим терористичким нападима, али да та
могућност није у потпуности искључена. С тим у вези указао је да је ПС Рибник појачала
контролу, нарочито око школа као и контролу саобраћаја.
Предсједник Форума је апеловао на све присутне да у својим заједницама и колективима
појачају пажњу, те указао на потребу да се појача контрола саобраћаја на улазима на
територију општине, као и да се максимално обезбједе јавна окупањања и манифестације.

Координатор пројекта “Рад Полиције у заједници” Миран Радишић је указао на значај
координације, сарадње и превентивног дјеловања у овој области. Такође је упознао присутне
са надлежностима и начином рада ПС Рибник по секторима безбједности.
Директори основних школа и СШЦ су указали на мјере које су предузели у својим школама
и напоменули да су они од надлежног Миистраства добили и упутства која су испоштовали.
Директор ШГ Рибник је истакао да су чуварске и ловочуварске службе упућене на додатну
опрезност, али да до сад није било сумљивих догађаја.
Начелник општине је оцјенио да тренутна ситауција није алармантна, али ипак захтјева
додатну опрезност.
Предсједник Форума је мишљења да се у предстојећим празницима нарочито треба обратити
пажња на јавни ред и мир и безбједност саобраћаја, сматрајући да треба грађане на адекватан
начин позвати на уздржаност од употребе пиротехничких средства и сваког другог понашња
које би нарушавало јавни ред и мир, те код грађана појачати свијест о потреби да се пријаве
негативна понашања и очува јавни ред и мир.
Након завршене дискусије предсједник Форума дао на гласање, а чланови једногласно
усвојили сљедеће:
ЗАКЉУЧКЕ
I Разматрајући актуелну безбједносну ситуацију, Форум за безбједност грађана
општине Рибник константује да је тренутна безбједоносна ситуација на подручју општине
Рибник задовољавајућа и да нема индиција који би указивали на терористичке активности
појединаца или група.
II Форум позива све институције и појединце да, у циљу превентивног дјеловања и
сузбијања евентуално нежељених догађаја, појачају пажњу пратећи све активности и
дешавања у ужој заједници, а у домену својих надлежности и одговорности.
III Форум позива све грађане општине, релевантне органе и институције на
успостављање што боље међусобне координације, као и на још интензивнију сарадњу са
припадницима МУП-а РС, имајући у виду да је размјена информација веома значајна за
превенцију свих облика нарушавања безбједности.
IV Форум апелује на све грађана општине Рибник да се у предстојећим празницима
максимално уздрже од употребе пиротехничких средстава и сваког другог облика
нарушавања јавног реда и мира, те да празнике прослављају мирно и достојанствено у духу
наше вјере и традиције.
V Са овим закључцима јавност се има упознати путем званичне интернет странице
Општине Рибник и огласне плоче општине, школа, мјесних заједница, јавних предузећа и
установа на подручју општине.
АД 2 - Није било пријављених за дискусију.
Предсједник Форума закључио сједницу у 12:20 часова.
Предсједник Форума
Небојша Караћ

