
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног 

у Великој сали административне службе града, 25.04.2013. године, са почетком у 

13:00 часова 

 

 

 

Присутни: 

 

Сања Муњиза – Предсједница Форума - Актив директора основних школа; Драшко 

Ђенадија – Цивилна заштита; Инђић Зоран – ПС Приједор II СЈБ Приједор; Далибор 

Грабеж – Потпредсједник скупштине града; Рајко Мршић – Ватрогасно друштво 

Приједор; Драгица Вукмир Вујаковић – Општа болница Приједор; Вања Дејановић – 

Дом здравља Приједор; Горан Драгојевић – Одборник скупштине града Приједора;  

Драгана Малић – Средњошколски центар; Томислав Блаха – „Чешка бесједа“; Милада 

Дедић – НВО Центар за дјецу и омладину; Драгица Јанковић - Служба за мјесне 

заједнице. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Информација о раду Станице јавне безбједности Приједор за 2012. годину; 

 

4. Новоидентификовани проблеми; 

 

5. Остала питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

Предсједавајућа Форума Сања Муњиза поздравила је све присутне, зажељела им 

добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и 

није било приједлога за његову измјену. 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен.  

 

 

3. Информација о раду Станице јавне безбједности Приједор за 2012. годину 

 

Командир ПС Приједор II Зоран Инђић упознао је чланове Форума са Информацијом о 

раду и оствареним резултатима Станице јавне безбједности Приједор за 2012. годину, 

која је и усвојена на Сједници скупштине града Приједора. 

 

Инђић је истакао да је на подручју града Приједора стање безбједности задовољавајуће, 

те да је град Приједор једна од најбезбједнијих заједница на простору Републике 

Српске. У свом излагању Инђић је навео аналитичке показатеље рада СЈБ Приједор, са 

упоредним показатељима за 2011. годину, и то: 

 

Укупан број извршених кривичних дјела у 2012. години је 1064, а у 2011. години 764, 

што упоређујуће износи повећање од 39,27%. Од укупног броја извршених кривичних 

дјела 247 се односи на кривична дјела везана за електричну енергију која нису 

евидентирана у протеклим годинама. 51 кривично дјело из области наркоманије, 

привредног криминалитета итд., је у разини са 2011. годином. Број кривичних дјела 

усмјерених против имовине је 540, а у 2011. години 519, а расвјетљеност истих дјела у 

2012. години износи 50% у односу на 2011. годину 47,59%. Расвјетљеност кривичних 

дјела „крађе“ у 2012. години је 53,81, а у 2011. години 57,71%, а расвјетљеност „тешке 

крађе“ у 2012. години је 39,57%, а у 2011. години 36,48%. Имовинска кривична дјела су 

у благом порасту у односу на 2011. годину за 4,05%. Евидентирана су 2 кривична дјела 

крађе моторних возила, за разлику од посматраног периода 2011. године када их је 

евидентирано 9. Кривична дјела „разбојништво“ расвјетљена су 3, односно 60%. 

Кривична дјела „преваре“ су у порасту за 114,29% у односу на 2011. годину. У 2012. 

години евидентирана су и 4 кривична дјела „изнуде“ која су и расвијетљена и 

процесуирана, а у 2011. години 3. Остала кривична дјела против имовине, укупна 

расвијетљеност истих износи 60%, док је у 2011. години проценат расвјетљености 

износио 48,84%. 

 

Кривична дјела против живота и тијела су расвијетљена 100%. 

 

Када су у питању кривична дјела неовлаштене производње и промет опојних дрога, 

25% је више евидентирано у односу на 2011. годину, што је резултат појачаних 

активности полицијских службеника. Одузета је већа количина разних врста опојних 

дрога, лишено је слободе већи број лица и организованих група, те су иста 

процесуирана пред надлежним тужилаштвима и судовима. 

 



Што се тиче „изазивања опште опасности“ расвјетљеност износи 40%, а у 2011. години 

50%, од 15 евидентирани кривичних дјела 5 се односи на паљевине аутомобила што су 

полицијски службеници константним, континуираним и планским радом спријечили 

даље ширење таквих појава у граду Приједору, те расвијетлили, односно 

идентификовали извршиоце истих, који ће у наредном периоду са надлежним 

тужилаштвом бити процесуирани. 

 

Кривична дјела која су везана за привредни криминалитет евидентирано је 21,74% 

више него у 2011. години. Том приликом је спроведено више истрага, пријављен је и 

процесуиран већи број лица. 

 

Битно је напоменути да у протеклој години није било евидентираних кривичних дјела 

које би изазивале страх и несигурност код грађана и шире јавности, односно извршених 

кривичних дјела са мотивима расне, вјерске и националне мржње. 

 

Што се тиче области управно – правних послова, СЈБ је адекватно одговорила на 

повећање обима послова и задатака, гдје је, већ дужи временски период уведен дво 

смјенски рад државних службеника од 07,00 до 20,00 часова. 

 

Област рада униформисане полиције одликује се превентивним и проактивним 

дјеловањима полицијских службеника који су предузели низ мјера и радњи на 

обезбјеђењу великог броја јавних скупова, предузимању репресивних мјера и радњи, 

гдје је издат већи број прекршајних налога. Евидентиран број нарушавања јавног реда и 

мира је 380, а у 2011. години 489, те је видљиво смањење за 22,29%. Што се тиче 

евидентираних прекршаја из области јавног реда и мира, највише и најчешће су 

заступљени прекршаји који се односе на свађу, вриску, вику и непристојно понашање, а 

најчешћа мјеста извршења наведених прекршаја су тргови и улице. У извјештајном 

периоду изведен је и већи број акција у сарадњи са градским и републичким службама, 

које су се односиле на рад угоститељских објеката, точење алкохола малољетним 

лицима и слично. 

 

Број евидентираних саобраћајних незгода на путној мрежи која се налази на подручју 

града Приједора је у паду за 9,32%, односно истих се догодило 525, за разлику од 2011, 

године када је истих евидентирано 579. Број саобраћајних незгода са материјалном 

штетом износи 386, а у 2011. години 427, што је мање за 9,6%. Број саобраћајних 

незгода са послиједицама по лица је 139 или мање за 8,55%, када је истих евидентирано 

у 2011. години 152. Број смртно страдалих лица је 16 или више за 33,3% у односу на 

2011. годину када је укупан број настрадалих био 12. Број тешко повријеђених лица 

износи 44 и на истом је нивоу као у 2011. години, док је број лакше повријеђених лица 

мањи за 18,85%. 

 

На крају информације, Инђић је упознао присутне и са циљевима и задацима, као и 

приоритетима СЈБ Приједор, а то су константна и континуирана борба против 

корупције, тероризма, затим спрјечавање вршења организованог криминалитета, те 

расвјетљавање свих појавних облика истог, односно идентификовање појединаца или 

група која се баве вршењем истог, очување досадашње повољне безбједносне ситуације 

на подручју града Приједора, те активно учешће у Форуму за безбједност заједнице 

града Приједора и друго.  

 



Форум за безбједност је на сједници анализирао Информацију о оствареним 

резултатима рада Станице јавне безбједности Приједор за 2012. годину и у вези са тим 

донио следеће закључке: 

 

Форум за безбједност сматра да је понуђена информација на коректан и садржајан 

начин, са добро обрађеним аналитичким показатељима, презентовала резултате рада 

СЈБ Приједор. Форум посебну пажњу придаје чињеници да није било дјела која су 

изазвала несигурност грађана и шире јавности када су у питању дјела са мотивима 

расне, вјерске и националне мржње. 

 

Такође је битно да, гледајући друге параметре безбједности, није дошло до повећања 

броја кривичних дјела, а у већем дијелу биљежи се њихов значајан пад. 

 

Форум за безбједност посебно истиче активност полиције у раду Форума за безбједност 

града Приједора, те остварен значајан ниво сарадње са другим субјектима на подручју 

града, када је у питању рад на превенцији различитих безбједносних феномена. Треба 

напоменути да потписани протокол о сарадњи и заједничком дјеловању полиције и 

градских институција (Центра за социјални рад, Центра за ментално здравље, 

образовних и других институција и Форума за безбједност) служе као примјер добре 

праксе у ширем региону. 

 

Форум је дао своју пуну подршку иницијативи Скупштине града Приједора да се 

приједорској полицији врати статус Центра јавне безбједности. 

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

Драгана Малић је идентификовала проблем нарушавања јавног  реда и мира. Наиме, 

омладина која користи пословни простор у рудничким зградама (иза мале поште) у 

касним ноћним сатима изазива велику буку, вриску и галаму и тим узнемирава станаре 

зграда. Предложила је да се провјери да ли исти имају одобрење за кориштење тих 

просторија и да надлежни органи чешће обилазе тај простор, а нарочито у каснијим 

сатима. 

 

5. Остала питања 

 

Драшко Ђенадија је поводом последњих дешавања у општини Пале, када је убијена 

малољетна дјевојка, истакао да Форум редовно прати и анализира стање јавног реда и 

мира и рад угоститељских објеката, те да је на сједници у децембру мјесецу 2012. 

године Форум у вези са тим донио следеће закључке: 

 

 1. Сматрамо да је потребно извршити измјену и допуну Одлуке о раду 

угоститељских објеката у члану 5. кориговати  став 1. и 2. који се односи на радно 

вријеме,   скраћивањем истог за 1 сат;  

 

 2. Максимално појачати рад надлежне инспекције када је у питању забрана 

точења алкохола малољетним лицима и видно пијаним лицима; 

 



 3.  Појачати контролу кретања малољетних лица у касне ноћне сате , а посебно 

након 23,00 часа без присуства родитеља или старатеља; 

 

 4. Инсистирати на обавези успостављања интерне службе обезбјеђења у свим 

диско клубовима и ноћним баровима уз ангажовање регистрованих агенција, те 

контролу уласка путем метал детектора и одузимање предмета који могу послужити у 

нарушавању јавног реда и мира; 

 

 5. Појачати заједничко дјеловање полиције и надлежних инспекција у контроли 

угоститељских објеката и лица која се налазе у њима. ( рад на црно, алкохолизам, 

наркоманија, ношење ватреног оружја, малољетничка деликвенција и др.); 

 

 6. Појачати контролу саобраћаја у ноћним сатима, посебно у дане викенда, на 

магистралном путу Нови Град – Бањалука на релацији од Доње Драготиње до Омарске, 

а посебно са аспекта прекорачења брзине и алкохолисаности возача. 

 

Предсједница Форума Сања Муњиза је испред Актива директора основних школа 

упознала присутне да је из Министарства за просвјету и културу РС упућен допис 

основним школама, везано за предстојеће матурске вечери, да се исте по могућности 

одржавају у објектима школа, као приједлог што није обавезујуће. На савјету родитеља, 

родитељи су упознати са инструкцијама министарства и одлучили су се да то ипак буде 

угоститељски објекат Хотел „Приједор“. 

 

Драгана Малић је као представник средњих школа истакла да ће матуранти средњих 

школа матурску вече прославити у угоститељским објектима Хотел „Приједор“ и 

„Лепонт“.  

 

Што се тиче матураната основних школа, исти ће до краја програма бити у 

угоститељском објекту под надзором наставника, након чега је договорено да родитељи 

долазе по њих и одвозе их кућама.  

 

Констатовано је да проблем представљају поједини матуранти средњих школа који 

након програма матурске вечери славље настављају у другим угоститељским објектима 

и парковима у видно алкохолисаном стању, као и славља након завршене наставе у 

парку средњошколског центра. Том приликом долази до интервенције полиције и хитне 

помоћи због нарушавања јавног реда и мира, као и због предозираности алкохолом. 

Форум је мишљења да би се требало разговарати са средњошколцима, да они сами 

искажу и предложе садржаје које би они жељели да им се организују током матурске 

вечери и након завршетка наставе и да им се у договору са школама помогне око 

организације истих, а да за сваки потенцијални инцидент који направе сносе личну 

одговорност као пунољетне особе. Професорица Драгана Малић обавезала се да исто 

пренесе наставницима и ученицима средњих школа. 

 

Форум поново апелује на власнике угоститељских и трговачких објеката да се поштује 

Уредба Владе Републике Српске о забрани точења и продаје алкохолних пића лицима 

млађим од осамнаест година, као и лицима у видно алхохолисаном стању. Форум 

апелује и на родитеље који организују прославе осамнаестог рођендана својој дјеци да 

обезбједе присуство стручних редара или бар једног родитеља на прослави. 

 



Драшко Ђенадија је упознао присутне да је Центар за социјални рад привео крају 

пројекат „ Међусекторске сарадње у заштити жртава насиља у породици „. Формиран је 

радни тим који је пренио примјере добре праксе из Приједора представницима општина 

у окружењу организацијом два округла стола у Козарској Дубици и Новом Граду гдје 

су присуствовали и представници општина Костајница, Крупа на Уни и Оштра Лука. 

Драшко Ђенадија и Зоран Инђић испред Форума за безбједност заједнице града 

Приједора били су водитељи овог округлог стола, а у току је штампање одговарајуће 

публикације која је резултат активности из поменутог пројекта. 

 

Форум такође апелује  на грађане да воде рачуна приликом чишћења њива и паљења 

корова на отвореном и да остваре сарадњу са Територијалном ватрогасном јединицом 

како не би дошло до појаве пожара. 

 

 

 

 

Састанак завршен у 15:00 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА 

Сања Муњиза, с. р. 


