
 
Број: 01/17 
 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног 

у великој сали Градске управе, 23.02.2017. године, са почетком у 13:00 часова. 

 

 

Присутни:  

 

Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума,   

Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника Форума,   

Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор,  Милош Ковачевић – Полицијска станица за безбједност 

саобраћаја;  Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града Приједора, Драгица 

Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор, Синиша Обрадовић – Дом здравља 

Приједор; Томислав Блаха – Чешка бесједа; Босанчић Младен – Комунална полиција, 

Вања Дејановић – Центар за ментално здравље, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне 

заједнице; Биљана Рауш – Центар за социјални рад, Здравко Остојић – Одјељење за 

друштвене дјелатности, Омер Реџић – Исламска заједница Приједор, Светозар 

Вучковац – Омладински савјет Приједор, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне 

заједнице и технички секретар Форума, представници медија. 

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са сједнице Форума од 15.12.2016. године; 

 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за 2016. годину; 

 

4. Разматрање и усвајање Програма рада за 2017. годину; 

 

5. Малољетничка деликвенција – Најава програма едукације у школама; 

 

6. Новоидентификовани проблеми; 

 

7. Остала питања. 

 

 

 

 

 



1. Поздравна ријеч и увод у састанак 

 

Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и госте, 

те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен. 

 

 

2. Усвајање записника са сједнице Форума од 15.12.2016. године 

 

Записник са прошлог састанка Форума, број  07/16  од  15.12.2016. године, једногласно 

је усвојен. Примједби на записник није било. 

 

 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за 2016. годину 

 

Форум за безбједност заједнице града Приједора је у 2016. 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 за 2016. 

годину. 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 2016. године одржано је 5 редовних сједница Форума и већи број различитих 

радних састанака руководства Форума са представницима различитих институција и 

субјеката са подручја града Приједора, као и низ састанака и консултација са 

представницима међународних развојних и донаторских организација и институција 

које су иницирале успостављање сарадње са Форумом.  

АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2016. ГОДИНИ 

У раду Форума током извјештајног периода идентификован је и разматран већи број 

безбједносних проблема:  

- На иницијативу Форума, надлежно Одјељење градске управе извршило је 

уклањање великих грмова у непосредној близини подвожњака, у којима су 

у два наврата непознати извршиоци одбацивали разни отпад, између 

осталог и минско- експлозивна средства заостала из рата, која су успјешно 

уклоњена; 

- Преко Одсјека за мјесне заједнице и Регионалних канцеларија одсјека 

остварена је боља сарадња са Савјетима мјесних заједница, везано за 

њихово значајније укључивање у праћењу стања безбједности на терену и 

размјену информација са Форумом и надлежним органима и институцијама 

у Граду; 

- Једна од значајнијих активности Форума односила се на праћење 

кривичних дјела и инцидената почињених из мржње и предрасуда, те 

превентивно дјеловање кроз организовање састанака са осталим 

институцијама, полицијом, градском управом, Коалицијом  „Прва 

толеранција Приједор“; 

- Форум је позвао све институције и грађане града Приједора да кроз дијалог 

и јачање повјерења међу грађанима стално раде на унапређењу 



безбједносног амбијента, општег квалитета живота, као и економског 

просперитета нашег града,  а на добробит свих његових грађана. То се 

посебно односи у вријеме обиљежавања вјерских догађаја, манифестација 

које се дешавају у склопу обиљежавања Дана града Приједора, као и за 

вријеме годишњих одмора и доласка наших грађана из дијаспоре. Закључци 

са састанака Форума, те организовање округлих столова у Приједору и рад 

полиције са грађанима и вјерским заједницама, дали су свој допринос да у 

2016. години нису забиљежени инциденти који би могли да наруше добре 

међунацоналне односе, толеранцију и повјерење који су успостављени у 

граду Приједору. 

- Урађен је приједлог Акционог плана превенције  инцидената и кривичних 

дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за 

период 2017 - 2021. година; 

- Разматрајући безбједносне проблеме Форум је често преко својих фокус 

група тражио од појединих институција и субјеката детаљније анализе и 

извјештаје дајући притом приоритет у осмишљавању превентивних мјера и 

активности и подстицању бољег рада институција, посебно проблема који 

могу утицати на безбједност заједнице у вези питања комуналне природе и 

инфраструктуре; 

- Пропраћене су кампање:  „Спријечимо пожаре на отвореном простору“  у 

организацији Територијалне ватрогасне јединице, кампања „Поштујмо 

различитост“  у организацији Нансен дијалог центра, учествовање у „Камп 

дјечијих осмјеха“ у организацији НВО „Дон“ из Приједора, Извиђачког 

кампа у организацији Одреда извиђача „Др Младен Стојановић“ и учешће у 

Акцији прољетног уређења града уз помоћ институција, савјета мјесних 

заједница и грађана; 

- Форум је заједно са школама, локалном управом и уз активно учешће 

ученика иницирао активности организовања прославе завршетка школске 

године за матуранте на једном мјесту, у Љетној башти на Береку; 

- Форум је упутио апел надлежним институцијама у вези уређења пружног 

прелаза у насељу Рашковац, због сталне опасности за учеснике у 

саобраћају; 

- Чланови Форума су упознати са Планом интегритета  МУП-а РС, те 

мјерама и активностима које предузима МУП РС, гдје је указано на потребу 

да се и све друге институције укључе у рад и донесу своје планове 

Интегритета те да се размјењују информације и искуства на састанку 

Форума; 

- Форум је иницирао уклањање графита непримјереног садржаја са фасада и 

других површина у граду; 

- На сједницама Форума истицани су проблеми уличне расвјете нарочито у 

Козарској улици; 

- Форум је нарочито дао допринос у оспособљавању и поправци видео 

надзора у граду; 



- На сједницама Форума говорило се о малољетничкој делинквенцији, 

вршњачком насиљу у основним и средњим школама, наркоманији, 

алкохолизму, безбједности учесника у саобраћају, злоупотребе 

пиротехничких средстава и незаконите употребе оружја; 

- Дата је подршка програмима борбе против насиља у породици и 

унапређења капацитета у овој области као и потписивању Протокола о 

поступању у циљу заштите и збрињавања жртава породичног насиља; 

- Форум је наставио сарадњу са општинама Нови Град, Костајница, Козарска 

Дубица, Крупа на Уни и Оштра Лука у циљу помоћи организовања и рада 

Форума у тим општинама; 

- Чланови Форума презентовали су рад приједорског Форума у Мостару и 

Бијељини и истакли позитивне примјере нашег Форума са намјером да и у 

тим градовима почне рад Форума. 

 

Рад Форума за безбједност града Приједора је јаван, крајње транспарентан. Активности 

Форума, као и сви донесени документи и записници са сједница објављују се на web 

sajtu града Приједора и достављају органима градске управе, Центру јавне 

безбједности, институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума. У раду 

сједница Форума омогућено је присуство свим заинересованим медијима. 

Извјештај о раду Форума за 2016. годину једногласно је усвојен. 

 

 

4. Разматрање и усвајање Програма рада за 2017. годину 

 

Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2017. години базираће се на 

реализацији програмских задатака дефинисаних у Безбједносном оперативном плану 

града Приједора за 2014 – 2017. годину, као и на реализацији задатака који  проистекну 

из актуелне безбједносне ситуације на подручју града Приједора у току 2017. године, а 

све у циљу унапређења до сада постигнутог нивоа рада у овој области. 

 

Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз следеће активности : 

 

- Борба против корупције – рад на јачању интегритета институција и подршка 

изради превентивних програма институција,  као и охрабривању грађана у 

пријављивању корупције; 

- Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих 

иницијатива на питањима формализације рада Форума за безбједност како у 

легислативи републичког тако и локалног нивоа власти; 

- Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за 

безбједност кроз рад Регионалних канцеларије Одсјека за мјесне заједнице, 

вјерских заједница и других субјеката; 

- Наставак рада на имплементацији Плана активности на сузбијању 

малољетничке деликвенције и вршњачког насиља у основним и средњим 

школама, као и у  превенцији других социопатолошких појава; 

- Учешће у различитим кампањама „Заштитимо дјецу у саобраћају“, 

„Безбједност  и превенција криминала почињу са вама“, „Сузбијање 

просјачења“ и др.; 



- 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; 

- Почетак рада у „Мрежи снажних градова“ коју је формирала Генерална 

скупштина УН 2015. године и у коју је град Приједор примљен крајем 2016.  

године; 

- Промоција волонтерског рада у заједници; 

- Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града 

Приједора. 

 

Програм рада Форума за 2017. годину једногласно је усвојен. 

 

 

5. Малољетничка деликвенција – Најава програма едукације у школама 

 

Испред ЦЈБ Приједор, Зоран Инђић упознао је присутне да Министарство унутрашњих 

послова РС наставља са активностима на реализацији Плана и програма превенције 

малољетничке деликвенције у току другог полугодишта школске 2016/2017. године на 

подручју Републике Српске, у оквиру којег ће едукацију проћи ученици основних и 

средњих школа, те школско особље и родитељи ученика. Превентивно – едукативне 

активности обухватају предавање и интерактивне радионице које ће одржати 

представници МУП на основу Плана и програма превентивних активности. 

 

План и програм превентивних активности се примарно односи на: 

- Едукацију о безбједносним ризицима, коришћења друштвених мрежа; 

- Едукација ученика о негативностима коришћења наркотичких средстава; 

- Едукација ученика о перцепцији и начину реаговања на сексуално 

узнемиравање. 

 

Инђић је нагласио да поред наведених тема, полицијски службеници могу држати и 

друге теме из области превенције малољетничке деликвенције за које се укаже потреба 

или за које саме школе искажу потребу. Како би се и у наредном периоду остварили 

задовољавајући параметри кроз програме превентивно - едукативног предавања 

потребно је: 

 

 



-  Интензивирати предавања ученицима; 

- Радити на већем присуству родитеља на предавањима, евентуално кроз 

Савјете родитеља или преко школа; 

- Едуковати школско особље о садржајима превентивних активности; 

- Омогућити медијско праћење. 

 

Инђић је позвао све представнике релевантних институција да се укључе у рад 

превенције малољетничке деликвенције. 

 

6. Новоидентификовани проблеми 

 

Испред Полицијске станице за безбједност саобраћаја, замјеник командира станице 

Милош Ковачевић, упознао је присутне о проблему који утиче на безбједност грађана. 

Односи се на необиљежене или недовољно обиљежене пјешачке прелазе на подручју 

града. Од последњих 10 саобраћајних незгода, 7 се односило на обарање пјешака. 

Ковачевић је апеловао на надлежне да се што прије изврши обиљежавање, и предложио 

да се радови врше викендом, те понудио помоћ саобраћајне полиције у блокирању 

саобраћаја приликом извођења радова обиљежавања. 

 

 

7. Остала питања 

 

Драгана Малић је упознала Форум да је у организацији Министарства правде РС у 

Приједору одржан семинар за представнике различитих институција са подручја града 

на тему израде властитих планова Интегритета у области борбе против корупције. 

Договорено је да све институције формирају властите радне групе од 5 чланова и почну 

са израдом овог документа поштујући прописану методологију. 

 

Драшко Ђенадија је упознао присутне да је Градска управа Приједор већ израдила овај 

документ у форми нацрта и да ће се исти ускоро наћи на усвајању у Градској 

скупштини. 

 

Форум је поздравио ове активности и констатовано је да су оне на трагу иницијативе 

која је прошле године потекла управо од Форума за безбједност града Приједора.  

 

Ђенадија је такође констатовао да је Градска управа на иницијативу Форума поставила 

уличну расвјету у дијелу Козарске улице, као и да је започело санирање ударних рупа 

на улицама, што је велики допринос за безбједност саобраћаја и пјешака. 

 

Младен Босанчић, испред Комуналне полиције, саопштио је да је Комунална полиција 

извршила увид у стање безбједности на градском базену и да су договорили са 

власником да се поставе физичке препреке и повећа пажња како се дјеца из тог насеља 

не би излагала опасности. 

 

Сједница Форума завршена је у 14,10 часова. 

 

Записник сачинила: Драгица Јанковић 

 

Предсједавајућа Форума 
Драгана Малић, с. р. 


