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На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС
(„Службени гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор" бр. 5/2005 и 9/07), те члана 140. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор" бр. 9/09)
Скупштина општине Приједор на XXIX сједници одржаној дана 25.10.2011. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана
за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције
на подручју општине Приједор 2011-2013.године

1.Усваја се Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције
на подручју општине Приједор 2011-2013.године

2. Саставни дио ове Одлуке је Акциони план из тачке 1. и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор.“

3.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".

Број: 01-111-115/11
Приједор
Датум: 25.10.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим др. Азра Пашалић,с.р.
***
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРJЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ МАЛОЉЕТНИЧКЕ
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2011-2013
Акциони план за спрjечавање и сузбијање малољетничке делинквенције на
подручју Општине Приједор 2011.-2013. је настао у оквиру пројекта „Заштита дјеце
изложене ризику и дјеце у контакту са законом у БиХ“. Овај пројекат проводи
удружење грађана Здраво да сте из Бања Луке, а подржавају UNICEF, SIDA i SDC.
Акциони план су припремили чланови Општинске радне групе Приједор. Рад ове
групе представља међусекторску сарадњу на програмима превенције и широј
примјени алтернативних мјера у општини Приједор. Чланове Општинске радне групе
је именовао начелник општине Приједор господин Марко Павић.
Чланови Општинске радне групе су:
1.

Љиљана Бабић, начелница одјељења за друштвене дјелатности у
општини Приједор

2.

Бранко Бабић, актив директора основних школа Приједор, основна
школа „Вук Караџић“

3.

Милуша Шушић, актив директора средњих школа Приједор,
Машинска школа

4.

Мр. сци Бранка Јандрић Вуковић, Центар за социјални рад Приједор

5.

Милена Шљокавица, НВО Удружење родитеља ментално недовољно
развијених лица

6.

Јелена Срећо, Станица јавне безбједности Приједор
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1. Увод
Главни циљ пројекта „Заштита дјеце изложене ризику и дјеце у контакту са
законом у БиХ“је да подржи реформу система малољетничког правосуђа и оснажи
правосуђе за дјецу у Босни и Херцеговини у складу са међународним стандардима те
да оснажи правосудни систем за дјецу промовисањем интегрисаног и
вишесекторског приступа путем идентификације дјеце под ризиком и дјеце у сукобу
са законом, примјеном алтернативних и превентивних мјера и успостављањем
сталних услуга на нивоу изабраних општина.
Пројекат се проводи на подручју 9 босанскохерцеговачких општина.
Удружење грађана „Здраво да сте“ из Бањалуке проводи пројекат у Приједору,
Требињу, Козарској Дубици и Бихаћу. У осталих пет општина (Брчко, Тузла,
Бијељина, Зеница и Чапљина) пројекат реализује партнерска организација „Биро за
људска права„ из Тузле.
Дана 01. 01.2011. год. у Републици Српској је ступио на снагу нови Закон о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, који је у
малољетничко правосуђе унио неке новине. Нови закон је заснован на ресторативној
правди чији је циљ реституција, односно надокнада или поправљање штете настале
кривичним дјелом. Овим законом је у равноправан положај поред починиоца
стављена и жртва дјела, односно лице ком је нанесена штета учињеним дјелом.
Самим тим грађанима је пружена сигурност и подршка од стране система.
Савремени концепт ресторативне правде даје предност неформалним облицима
рјешавања конфликта насталог извршењем кривичног дјела, и представља
конструктиван одговор на криминалитет који тежи ка томе да се поправи штета, а не
одмазди и кажњавању односно продубљивању сукоба.
Циљеви ресторативне правде су:
а) реинтеграција починиоца у локалну заједницу, а не искључивање и
стигматизација,
б) потпуна реинтеграција жртве која је често пута маргинализована,
дискриминисана или стигматизована у својој средини што све неповољно
утиче на процес њеног опоравка од трауме изазване кривичним дјелом;
в) специјална и генерална превенција.
Сва поступања према малољетним починиоцима казнених дјела су
утемељена на Међународним стандардима и прописима, као што су Конвенција УН о
правима дјетета и Стандардна минимална правила УН за малољетничко правосуђе
тзв. Пекиншка правила, Ријадске смјернице, Токијска правила и сл. који су засновани
на поштовању најбољег интереса дјетета, права на живот, опстанак и развој,
недискриминацији и праву на поштивање мишљења дјетета.

Циљ оваквог поступања према малољетницима који први пут почине
кривично дјело је да се:
а) примјеном васпитних препорука утиче на правилан развој малољетника и јачање
његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дјела, да се
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ријеши случај кроз дијалог који треба да доведе до међусобног разумијевања,
б) исправи грешку на начин да:
• врати ствари оштећеном које су прибављене кривичним дјелом,
• намири штету,
• пружи сатисфакцију извињењем оштећеном,
• изврши одређену обавезу у корист оштећеног
в) активно учешће друштвене заједнице у пружању помоћи у реинтеграцији
малољетног починиоца кривичног дјела и оштећеног, те превенцији
малољетничке делинквенције
Васпитне препоруке које нови закон предвиђа су:
• лично извињење оштећеном,
• накнада штете оштећеном,
• редовно похађање школе или редовно одлажење на посао,
• укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или послове
социјалног, локалног или еколошког садржаја,
• лијечење у одговарајућој здравственој установи (болничко или
амбулантно) и
• укључивање у појединачни или групни третман васпитних, образовних,
психолошких и других савјетовалишта.
Нови закон предвиђа да све радње према малољетним лицима у кривичном
поступку могу проводити само стручна лица која имају посебна знања, која посједују
афинитет за рад са дјецом и специјална знања из области права дјетета и
преступништва младих, као и друга знања и вјештине које их чине компетентним за
рад на случајевима малољетничког преступништва.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку, такође, предвиђа оснивање посебних одјељења за малољетнике при
судовима, посебно тужилаштво, инспектор за малољетнике у полицији и тим у
Центру за социјални рад. Оно што је новина јесте да ће се и кривича дјела у којима је
жртва малољетно лице процесуирати пред судијом за малољетнике или вијећем у
ком један судија мора имати знања из малољетничког правосуђа. То је нарочито
значајно код свих поступања према жртвама кривичних дјела против достојанства и
полног интегритета над малољетницама, или насиља гдје су жртве дјеца и
малољетници.
1. 1. ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА
Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције на
подручју Општине Приједор 2011.-2013.“ је настао као резултат рада Општинске
радне групе Приједор, коју је именовао начелник Општине Приједор г-дин Марко
Павић. Општинска радна група је мултидисциплинарног и мултисекторалног
карактера и чине је представници сљедећих институција: Општина Приједор, Центар
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за социјални рад, Станица јавне безбједности Приједор, представник Актива
директора основних школа општине Приједор, представник Актива директора
средњих школа општине Приједор, Удружење родитеља ментално недовољно
развијених лица. Нажалост, иако је улога и учешће Основног суда Приједор и
Окружног тужилаштва Бањалука подручна канцеларија Приједор препозната као
изузетно важна када је ријеч о малољетничком правосуђу и самом поступању према
малољетним починиоцима казнених дјела, као и изрицању и провођењу
алтернативних мјера, они се нису укључили у рад групе због обавеза.
Акциони план је настао након доношења новог Закона о заштити и
поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, те садржи активности
које су од стране Општинске радне групе препознате као препрека у конкретној
примјени закона, односно реализацији алтернативних мјера предвиђених овим
законом. Препреке за примјену поменутих законских одредби Општинска радна
група је видјела, како у недостатку институција система за извршење предвиђених
мјера, тако и у недостацима људских односно професионалних ресурса за примјену
истих.
Изради овог акционог плана претходила је процјена ситуације на подручју
општине Приједор као и анализа стања малољетничке делинквенције и поремећаја у
понашању, односно статистичких показатеља којима располажу институције које се
баве овом проблематиком.
„Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције на
подручју Општине Приједор 2011.-2013.“ је израђен у складу са HRBAP (Human
Rights based Approach) методологијом, односно принципу поштовања људских права,
недискриминације и заштите права дјетета у складу да међународним прописима и
стандардима (Конвенција о правима дјетета, Пекиншка правила, Ријадске смјернице
и сл.), на којима су засновани позитивни законски прописи у Републици Српској. У
циљу информисања чланова Општинске радне групе (у даљем тексту ОРГ) о значају
HRBAP методологије, одржана је едукација на тему примјене ове методологије
планирања, у Лакташима од 11-13. октобра 2010. год. као и упознавање са законским
одредбама које су предвиђене Законом о заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку. Такође је у мјесецу априлу 2011. године
одржана едукација у Сарајеву на тему размјене искустава везано за примјену
алтернативних мјера са земљама из окружења и упознавања са предностима и
недостацима нестандардних модела реаговања на малољетничку делинквенцију
(Дневни центар).
Приликом анализе ситуације на подручју општине Приједор и планирања
активности, односно израде „Акционог плана за спречавање и сузбијање
малољетничке делинквенције на подручју Општине Приједор 2011.-2013.“, чланови
Општинске радне групе су посебну пажњу обратили на усклађивање предвиђених
активности са Стратегијом развоја општине Приједор 2008.-2013., као и постојећим
могућностима, односно капацитетима општине Приједор, расположивим
капацитетима институција владиног и невладиног сектора које се баве питањем
малољетничког криминалитета, као и финансијским лимитом локалне заједнице.
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„Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције на
подручју Општине Приједор 2011-2013“ је предвидио активности чија ће реализација
допринијети јачању малољетничког правосуђа кроз стварање услова за квалитетније
провођење постојећих законских прописа и примјену алтернативних мјера према
малољетним починиоцима казнених дјела, јачању стручних служби и
професионалних капацитета стручњака који раде са дјецом и малољетницима у
сукобу са законом, умрежавању институција система које се баве овом
проблематиком, као и реализацији превентивних активности на спречавању и
сузбијању малољетничке делинквенције и поремећаја у понашању на подручју
општине Приједор.
2. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ СА ЦИЉЕМ РАЗВИЈАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОПШТА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ ПРИЈЕДОР
Приједорска општина је географски смјештена у западном дијелу Републике
Српске. Налази се у средишњем дијелу Босанске Крајине, површине 834 км2, који
обухвата централни и дјелимично доњи слив ријеке Сане, између планина Козаре на
сјеверу и Мајданских планина на југу. Сам град се налази на 44 степена сјеверне
географске ширине и на 16 степени источно од Гринича, док је надморска висина 135
метара.
Општина броји око 110 000 становника груписаних у 27 233 домаћинстава
настањених у 71 насељу и организованих у 49 мјесних заједница. Ове податке о
становништву треба условно прихватити, јер попис није обављен од 1991. године.
Просјечни природни прираштај за 2009., био је 587 дјеце (316 дјечака и 271
дјевојчица).
Општина Приједор је веома специфична општина захваљујући свом
демографском карактеру.
Посљедњих година очигледно је да је на подручју општине стопа наталитета
мања од стопе морталитета. У циљу повећања наталитета у општини Пиједор је
формирана Комисија за популациону политику.
Општина Приједор спада у једну од општина у којој је забиљежен највећи
број повратника. Наиме, укупан број повратника у општину Приједор је 24 997, од
чега је 22 809 Бошњака, те 2 188 Хрвата. На територији општине Приједор
настањено је 17 000 избјеглица и расељених лица Српске националности из ФБиХ и
2 000 из Републике Хрватске.
Пензионери представљају 11, 58% укупног броја становника.
Усљед ратних дејстава и миграционих кретања дошло је и до помјерања
односа становништва у граду и на селу у корист ових првих.
Званично су укинути прихватни центри за избјегла и расељена лица, те још
увијек велики број корисника алтернативног смјештаја очекује дефинитивно
рјешење свог животног питања.
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И прије рата, а поготово послије ратних дешавања у БиХ, као и ратних
дешавања на Косову, Приједор настањују грађани Ромске националности. На
подручју Општине Приједор живи 650 Рома и то на неколико локација: Приједор
Центар, Урије, Хамбарине, Козаруша и Љубија. То је популација која је у највећој
мјери искључена из различитих друштвених, економских, културних и политичких
токова. И поред великог напретка у заједници, још увијек су Ромска мањина и лица
са посебним потребама социјално искључени и налазе се у тешком материјалном
положају.
Пријератни развој општине је темељен на базној индустрији са пар
гигантских предузећа у режиму договорне привреде. Сва индустрија је била
концентрисана на урбаном подручју осим погона за експлоатацију жељезне руде, те
мања предузећа у Љубији, Томашици и Омарској.
Спољнотрговинска размјена привреде општине Приједор се базира на извозу
руде, дрвета, текстила, прехрамбених производа, металних производа и глине.
Висока стопа незапослености на подручју општине условљена је, како
општом економском ситуацијом у БиХ и блиском окружењу, тако и
специфичностима приједорске привреде. Број незапослених особа према подацима
Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Приједор, закључно са
децембром 2010. године је 12 823 лица.
Запослено је 18 000 становника подједнако у државном сектору и приватним
предузећима. Највећи број запослених је у прерађивачким дјелатностима, затим у
трговини, грађевинарству и угоститељству. У партнерству са Владом РС реализовано
је неколико пројеката запошљавања приправника са високом стручном спремом. На
тај начин Општина жели повећати запосленост младих високо образованих кадрова,
те спријечити тзв.“одлив мозгова“ и задржати младе, способне људе у локалној
заједници. Са истим циљем се реализује и стипендирање ученика и студената из
буџета Општине.
Општина Приједор је изградила традицију индустријске средине и економски
развој који се ослања на искориштавање природних ресурса. Богатсво природних
ресурса (резерве дрвне масе, минерално-сировински комплекс, плодно земљиште)
омогућило је развој рударства, дрвне индустрије, металне индустрије, текстилне
индустрије и пољопривреде. Након ратних дешавања и година транзиције које су
узроковале велику незапосленост и смањење привредних субјеката, општина
Приједор преузима улогу главног покретача процеса локалног економског развоја
кроз подршку постојећим пословним субјектима, али и страним инвеститорима.
Највећа предузећа, носиоци привреде са подручја општине Приједор су
“Arcelor Mittal Prijedor” д.о.о. (723 запослена), АД ”Мира” (491), “Sconto-prom” д.о.о.
(276), “Приједорпутеви” а.д. (221), “Боснамонтажа” а.д. (145), “МИП” а.д. (113),
“Саничани” а.д. (63) итд.
Крајем 2009. године на подручју општине Приједор било је регистровано
3.385 привредних субјеката, од чега је преко 2 100 приватних предузетника. Група
дјелатности и број регистрованих предузећа су: Трговина (1 101), Угоститељство (4
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579), Занатство (489), Кућна радиност (19), Агенције (56), Остале дјелатности (24).
На подручју приједорске општине је током 2010. године одјављено 275
предузетничких радњи, а у истом периоду је пријављено нових 256 радњи што
показује да се и даље одржава тренд гашења предузетничке дјелатности јер је 19
радњи више одјављено него што их је пријављено. Затварања радњи дијелом су
посљедица свјетске економске и финансијске кризе и неконкурентности на тржишту,
нарочито у области трговине гдје је одјављено 122 трговачке радње, 72
угоститељске, 48 занатских радњи, а 33 одјава односило се на остале дјелатности.
На подручју општине Приједор дјелују следећа Јавна предузећа: АД "Комуналне
услуге", АД "Водовод", АД "Топлана", ЈП "Завод за изградњу града" - Приједор, АД
"Градска тржница".
Општина Приједор спада у средње развијене општине Републике Српске.
Скупштина Општине је донијела „Стратегију развоја општине Приједор у периоду
2008-2013 година“ која између осталог има за циљ унапређење квалитета живљења
грађана. Локална заједница дјелује на побољшање услова живота у свим областима и
за све грађане Приједора. Начелник општине и Скупштина општине раде на
обезбјеђивању што квалитетнијих услова за живот свих грађана без обзира на
вјерску, националну и другу припадност, као и стварања урбане средине, а у складу
са буџетом којим располажу.
Општина Приједор својим грађанима пружа услуге у областима културе,
образовања, спорта, омладинског организовања, здравства, социјалне заштите,
друштвене бриге о дјеци, пружање правне помоћи, цивилне заштите, информисања,
занатства, туризма, угоститељства, заштите околине, уређења комуналних
дјелатности, оснивања предузећа, установа и других организација, пружања услуга
из њихове надлежности, уређења њихове организације и управљања, уређења и
обезбјеђивања изградње, одржавања и коришћење јавних објеката и комуналне
инфраструктуре као и друге услуге из њене надлежности по Закону о локалној
самоуправи.
У општини Приједор је основан и Форум за безбједност заједнице у којег су
укључени представници релевантних институција, организација и појединаца као
што су представници општине, полиције, здравства, школства,судства, територијалне
ватрогасне јединице, Центра за социјални рад, невладиних организација, вјерских
заједница, привредних субјеката, туристичке организације, медија и других. Форум
је основан 2003. године као неформално, нестраначко тијело у оквиру пројекта
„Безбједност заједнице и рад полиције у заједници“ подржаног од стране Одјељења
за међународни развој Владе Велике Британије, а отворен је за све асоцијације
заинтересоване за идентификовање проблема у локалној заједници и координацију
рјешавања истих, а све у циљу јачања безбједности на подручју општине Приједор.
Фокус активности је и активан рад на пројектима превенције сузбијања и спречавања
малољетничке делинквенције кроз партнерство са институцијама и појединцима
полазећи од претпоставке да је безбједност заједнице интерес свих грађана..
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СОЦИЈАЛНИ СЕКТОР
Систем социјалне заштите у Републици Српској одређен је Законом о
социјалној заштити (Сл. гласник РС 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08), Законом о дјечијој
заштити (Сл. гласник РС 4/02, 17/08 и 1/09) и Породичним законом (Сл. гласник РС
54/02 и 41/08). Законом о социјалној заштити РС уређују се, између осталог, носиоци
система социјалне заштите, установе социјалне заштите, права из области социјалне
заштите, корисници, основи организације и финансирање те дјелатности, као и друга
питања од значаја за остваривање социјалне заштите грађана.
Законом о социјалној заштити предвиђено је да су носиоци социјалне
заштите, поред Републике и Општина, који су и финансијери ове области, и Центри
за социјални рад, који се баве испуњавањем социјалних потреба грађана. У складу са
тим, на подручју општине Приједор, у оквиру социјалног сектора дјелује Јавна
установа Центар за социјални рад, која је основана 1961. године Одлуком Скупштине
Општине, с циљем остваривања права утврђених Законом о социјалној заштити, а у
чијој надлежности се налазе различите категорије социјално угроженог
становништва. Своју активност Центар за социјални рад проводи примјеном Закона о
социјалној заштити Републике Српске, Закона о дјечијој заштити, Породичног
закона, Закона о кривичном поступку, Кривичног закона РС, Закона о заштити од
насиља у породици, Закона о управном и ванпарничном поступку, као и других
закона и подзаконских прописа, Одлука и Закључака надлежних министарстава,
органа локалне управе и самоуправе. Средства за рад Центара за социјални рад се
обезбјеђују из буџета Општине Приједор, док се права предвиђена Законом о дјечијој
заштити финансирају из средстава Јавног фонда дјечје заштите Републике Српске.
Центар за социјални рад Приједор располаже са добро опремљеним и
условним пословним простором од 860 м2, уз обезбјеђену приступачност за особе са
инвалидитетом. Просторије Центра за социјални рад су у функцији квалитетног рада
са корисницима, гдје сви радници имају опремљене канцеларије, те је обезбјеђена
заштићена и угодна атмосфера за рјешавање најосјетљивијих проблема клијената.
Такође, Центар за социјални рад је добро технички опремљен средствима за
комуникацију, властитим аутомобилима и теренским возилима, рачунарском
опремом, умреженим интернет приступом свих канцеларија, те оперативном базом
података која је од недавно у примјени. Према Правилнику о пословима и
нормативима о стручним кадровима и смјештајним условима Центар за социјални
рад треба имати једног социјалног радника на 6 000 - 8 000 становника, једног
психолога на 30 000 становника, једног правника на 25 000 становника, једног
педагога на 40 000 становника, једног дефектолога на 40 000 становника и једног
социолога на 100 000 становника. У складу са Правилником о пословима и
нормативним актим (Сл.гл, бр. 4/02) и Правилником о систематизацији радних
мјеста, у Центру за социјални рад Приједор је запослено 38 радника. Структура
запослених професионалаца је сљедећа: 2 магистра наука (10%), 13 стручних
радника са високом школском спремом (65 %), те 5 са вишом (25 %). Социјални
радници представљају најбројнију групу стручних радника (45 % ). Полна структура
запослених говори о знатно већем учешћу жена, јер је 85% запослених Центра за
социјални рад женског пола. Старосна структура говори у прилог запошљавања
младих високообразованих кадрова (30% запослених старости од 25-35 год.).
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Просторни, технички и кадровски капацитети, говоре да Центар за социјални рад
Приједор има потенцијала и могућности за остварење планираних циљева. Овакав
приступ у раду утицао је и на стварање функционалне и ефикасне унутрашње
организације кроз службу за породично-правну, социјалну заштиту, службу дјечије
заштите, службу општих послова и прихватну станицу. У оквиру службе за
породично-правну заштиту у Центру за социјални рад функционишу тим за поступак
мирења, развода брака, повјеравања дјеце и уређивања личних односа родитеља и
дјеце, тим за заштиту дјеце и омладине са поремећајима у понашању и
малољетничку делинквенцију, тим за лица са посебним потребама, тим за социјални
рад по мјесним заједницама, тим за старатељство итд.
Основне улоге ЦСР су у складу са Законом о социјалној заштити:
- улога јавне службе која врши јавна овлаштења,
- улога стручне службе која открива, прати, истражује, анализира социјалне потребе
локалног становништва, предлаже мјере, покреће иницијативе за различите
активности и планира мјере којима се задовољавају потребе корисника,
-улога иницијатора и покретача различитих видова окупљања и дјеловања грађана
око рјешавања социјалних проблема и координатора активности различитих актера
у заједници који раде на испуњавању социјалних потреба грађана.

Корисници социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштити (Сл.
гласник РС 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08) су:
1. малољетници
без родитељског старања,
ометени у физичком и психичком развоју,
чији је развој ометен породичним приликама,
васпитно занемарени и запуштени
2. пунољетна лица
-

материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица,
стара лица без породичног старања,
инвалидна лица,
лица са друштвено негативним понашањем,
лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита.

Поред законом дефинисаних корисника социјалне заштите, у Центар за
социјални рад се свакодневно јављају и друге категорије лица, као што су породице
са проблемима у породичним односима, жртве породичног насиља, лица са
проблемима на пољу менталног здравља, овисници од алкохола, наркотика,
самохрани родитељи, незапослена лица, пензионери, азиланти, избјеглице,
повратници те друге социјално маргинализоване и искључене категорије. Према
Нацрту Закона о социјалној заштити који је пред Народном Скупштином од 2008.
године предвиђа се увођење нових група корисника (дјеца и пунољетне жртве
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породичног насиља, жртве трговине људима, лица затечена у скитњи и просјачењу,
труднице и самохране мајке под посебним околностима).
У поступку остваривања права на социјалну заштиту примјењују се методе
управног, социјалног, педагошког и другог стручног рада. О Захтјевима за
остваривање права из овог закона рјешава у првом степену Центар за социјални рад
основан за територију на којој подносилац захтјева има пребивалиште. Поступак за
остваривање права из овог закона покреће се на захтјев лица, односно његовог
законског заступника или стараоца по службеној дужности. Центар за социјални рад
покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или поводом
иницијативе грађана или овлаштених органа и других правних и физичких лица, када
је то у интересу лица или друштвене заједнице, или када постоји интерес трећих
лица.
Током 2010.године евидентирано је 16 555 лица, која су се по разним
основама обратили Центру за социјални рад Приједор. Преко пријемно-тријажне
канцеларије се евидентирају лица која се обраћају, њихов статус, адреса становања,
разлог обраћања, као и референти којима се упућују. Актуелно економско, социјално
и политичко окружење условљава константно повећање потреба за социјалном
заштитом, те је повећан број лица која су се обраћала са захтјевом за остваривање
неког права из Закона о социјалној заштити. Такође, све је већи притисак на Центар
за социјални рад лица која по Закону о социјалној заштити, нису у његовој
надлежности као што су све категорије материјално угрожених лица, пензионери,
радно способна лица, социјално угрожене категорије из избјегличке и повратничке
популације, незапослена лица и запослена лица са ниским личним примањима,
здравствено неосигурана лица и остали. Разлог обраћања најчешће се односи на
остваривање права на новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица,
једнократну помоћ, помоћ у школским књигама и превозу школске дјеце, помоћ у
кући обољелим лицима без породичног старања, субвенцију за плаћање електричне
енергије, здравствену заштиту, те рјешавање стамбене проблематике, што изискује
свакодневне теренске обраде у циљу сагледавања оправданости захтјева. Велико
ангажовање стручних радника Центра за социјални рад евидентирано је у рјешавању
породичних несугласица, те у надзору над вршењем родитељске дужности родитеља
у случајевима постојања сумње занемаривања дјеце, а у случајевима злостављања
дјеце њихово адекватно збрињавање и покретање законом предвиђених поступака.
У Центру за социјални рад Приједор су ангажована 4 радника на пословима
дјечије заштите. Такође, дјелује и тим за малољетничко преступништво. Овај тим
сачињавају социјални радник, специјални педагог и психолог. У свом раду су
креирали активну базу података дјеце у сукобу са законом и дјелимичну базу
података дјеце под ризиком, тј. располажу подацима о оној дјеци о којој добију
информације. Информације о дјеци под ризиком, васпитно занемареној и запуштеној
дјеци добијају се најчешће из локалне средине, понекад из породице и ријетко из
школе. Професионалци Центра за социјални рад Приједор излазе на терен ради
непосредног увида у ситуацију.
Током 2010. године у Центру за социјални рад Приједор забиљежено је 74
новоевидентирана малољетника од чега су њих 36 починили кривично дјело, а 38 су
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починили прекршај. Евидентирано је 25 малољетника рецидивиста од којих је 21
малољетник починилац кривичних дјела, а 4 су починиоци прекршајних дјела. Током
2010. године укупно је покренуто 109 припремних поступака од чега је 61 кривична
пријава, а 48 прекршајна пријава. Овај број покренутих пријава се односи и на
новоевидентиране починиоце кривичних и прекршајних дјела и на рецидивисте
починиоце кривичних и прекршајних дјела. У 2010. години за 17 малољетника
починиоца кривичних дјела одбачене су кривичне пријаве од стране Окружног
тужилаштва Бања Лука, подручна канцеларија Приједор и Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, Центра јавне безбједности Бања Лука и
Станице јавне безбједности Приједор јер у вријеме извршења кривичних дјела нису
имали навршених 14 година старости живота (млађи од 14 година који не подлијежу
кривичној одговорности) и због неких других разлога код млађих и старијих
малољетника. На евиденцији Центра за социјални рад води се 217 малољетних лица
односно дјеце и омладине са асоцијалним понашањем и починиоци су кривичних и
прекршајних радњи.
Током 2010. године изречена је 71 васпитна мјера (28 судских укора, 2
васпитне препоруке, 9 Појачан надзор родитеља, 13 Појачан надзор органа
социјалног старања) и 19 обустава поступка. Тренутно Центар за социјални рад нема
малољетника смјештених у Васпитном дому Бања Лука нити у малољетничком
затвору у Сарајеву. Током 2010. године се радило на провођењу васпитне мјере
Појачан надзор од стране органа социјалног старања над 27 малољетника. На
смјештају у хранитељској породици налази се једна дјевојчица без родитељског
старања код које су били присутни знаци поремећаја у понашању.
У односу на ранији период све је више присутна појава скитње и бјежање од
куће. Евидентирано је 17 малољетника/малољетница који су побјегли од куће. У
већини случајева радило се о дјевојчицама (12). Такође, једна од веома присутних
појава је и појава вршњачког насиља и то највише у основним школама гдје су
извршиоци овакве врсте насиља били углавном дјечаци. У том смислу Центар је
подузео одређене мјере као што су: рад са родитељима, жртвама и починиоцима
вршњачког насиља, те сарадња са педагошко-психолошким службама школа.
Као посебно изражен проблем у 2010. год. појављује се све већи број пријава
од стране школа за ученике који не похађају редовно наставу, имају велики број
изостанака и остварују слаб школски успјех. Примјетни су позитивни резултати
везано за јачање педагошко-психолошке службе у основним и средњим школама,
чиме је остварена квалитетнија комуникација између стручних радника Центра и
педагошко-психолошких служби, што је предуслов за препознавање раних облика
поремећаја у понашању и правовремено реаговање, као и заједничке превентивне
активности.
Током привођења и саслушавања малољетног лица у полицији обавезно је
присуство стручног радника Центра за социјални рад као и код узимања изјаве од
малољетних жртава насиља у породици или сексуалног насиља. Међутим, мора се
напоменути да због доста времена проведеног у Станици јавне безбједности од
стране стручних радника ЦСР, препозната је потреба да се у оквиру те институције
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запосле социјални радници, који би учествовали у провођењу поступка према
малољетнику.
У току прве половине 2011. године Центру за социјални рад је поднесено 46
пријава против малољетних лица (41 дјечак, 5 дјевојчица). Од тог броја у 17
случајева се радило о кривичним дјелима, углавном кривична дјела крађа и тешка
крађа и 27 прекршајних пријава најчешће због прекршаја нарушавања јавног реда и
мира (туча), те прекршаја против безбједности саобраћаја (управљање моторним
возилима прије стицања права на управљање и често управљање мотором и
бициклом без ношења заштитне кациге, те конзумирање алкохола на јавном мјесту).
Од 46 поднесених пријава 8 пријава је било против малољетника који су и
раније чинили казнена дјела, значи ради се о поновним починиоцима,
рецидивистима, који имају изречену неку од васпитних мјера.
У овој години је евидентирано 14 дјеце узраста млађих од 14 година, против
неких су поднесене пријаве, док је за неке стигла пријава из школе због асоцијалног
понашања, бјежања од куће и из школе, напуштања школовања.
У ЦСР се проводи васпитна мјера Посебан наџор од стране органа социјалног
старања над 24 малољетника, а мјера Појачан надзор родитеља над 6 малољетника.
Постојећи систем васпитних мјера не постиже,у потпуности циљ и сврху изрицања
из разлога што нису створени потребни услови провођења свих васпитних мјера:
примјена и провођење васпитних препорука,упућивања у дисциплински центар,
дневни центар, васпитне установе, установе за оспособљавање које су прописане
законом. Овакво стање погодује малољетним лицима који су рецидивисти, јер
знајући то, настављају са криминалним радњама без страха од кривичне санкције.
У овој години је евидентирано 14 дјеце узраста млађих од 14 година, против
неких су поднесене пријаве, док је за неке стигла пријава из школе због асоцијалног
понашања, бјежања од куће и из школе, те напуштања школовања.
У Центру за социјални рад се проводи васпитна мјера Посебан надзор од
стране органа социјалног старања над 24 малољетника, а мјера Појачан надзор
родитеља над 6 малољетника.
Постојећи систем васпитних мјера не постиже,у потпуности циљ и сврху
изрицања из разлога што нису створени потребни услови провођења свих васпитних
мјера: примјена и провођење васпитних препорука, упућивања у дисциплински
центар, дневни центар, васпитне установе, установе за оспособљавање које су
прописане законом. Овакво стање погодује малољетним лицима који су
рецидивисти, јер знајући то, настављају са криминалним радњама без страха од
кривичне санкције.
ОБРАЗОВНИ СЕКТОР
У васпитно - образовним установама, школама, у Приједору образује се
преко 13 000 младих, а саме установе запошљавају 1 329 радника. На подручју
општине Приједор дјелује 12 основних и 6 средњих школа (гимназија, машинска,

Страна 351

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број:9/11

грађевинска, пољопривредно - прехрамбена, електротехничка, угоститељскоекономска, медицинско - технолошка). Такође, на подручју општине егзистирају и
раде основна и средња музичка школа, те специјална основна и средња школа. У
вишем и високом образовању на подручју општине постоји Рударски факултет,
Висока медицинска школа Приједор, Висока пословна школа и Висока школа за
економију и информатику Јањош. Тренутно су у изградњи правни и економски
факултет што говори у прилог томе да општина Приједор пружа веома велике
могућности за стручно усавршавање и образовање младих. Поред тога дјелује један
централни дјечији вртић „Радост“ са 5 издвојених одјељења у којима свакодневно
борави око 500 малишана.
У Одјељењу за друштвене дјелатности општине Приједор изузетна пажња се
посвећује уписној политици тако да се води рачуна о даљем професионалном
развоју ученика као и могућностима њиховог запошљавања, јер постоје занимања
која су постала баласт и за која неће бити посла можда ни наредну деценију, као што
је медицинска струка.
Захваљујући довољном броју основних и средњих школа на подручју
општине Приједор, као и запослености професионалног наставног особља,
осигуравају се потребни ресурси за темељно образовање и васпитање дјеце и
младих. При том различите средње школе нуде могућност стицања образовања и
способности за различите врсте занимања и професија, при чему дјеца и млади са
сметњама у развоју могу стећи знања и вјештине за обављање одређених заната.
Иницијативом многих директора законом предвиђени планови и програми
рада, настоје се обогатити савременим педагошким методама, проводећи пројекте
којима се подстичу развојни потенцијали младих, омугућава усвајања додатних
знања, развој социјализацијских вјештина, а у циљу развијања боље конкурентност
на тржишту рада.
Приједорски ученици, основних и средњих школа, учесници су многих
такмичења на регионалном и Републичком нивоу, учесници фестивала, маскенбала,
секција (мажореткиње), остварују завидне резултате у ваннаставним активностима
(фолклор, ритмика, манекенство, спорт), етно групе и сл.
У циљу унапређења квалитета и методологије стручног рада, на подручју
општине ђелује Актив педагога и психолога општине Приједор, Комисија за питања
ученика с посебним потребама, Савјет ученика и родитеља. Такође, иницијатива о
оснивању Актива стручних сарадника, која је потекла из Приједора, подржана је од
Министарства просвјете и културе Републике Српске.
СЕКТОР СИГУРНОСТИ
У Станици јавне безбједности Приједор је запослено 243 полицијска
службеника (229м и 14ж). Према Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизација радних мјеста у МУП-а Републике Српске у Станици јавне
безбједности Приједор није предвиђено мјесто инспектора за малољетничку
делинквенцију.

Страна 352

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број:9/11

У Станици јавне безбједности Приједор по систематизацији на 1000
становника долази 1 полицијски службеник. У овој полицијској организацији није
успостављено одјељење по моделу „Рад полиције у заједници“, нема одвојене
просторије за рад са малољетницима, нема адекватну опрему која би се могла
примјенити у раду са малољетницима. Такође, не постоји активна електронска база
података о малољетним преступницима и дјеци, али истакнуто је да су евиденциони
картони малољетних преступника у фази тестирања. Сваки откривени случај
малољетничког преступништва се пријављује органима правосуђа.
Дјелокруг послова у Министарству унутрашњих послова, а самим тим и СЈБ
Приједор, као једне организационе јединице МУП-а, прописан је чланом 5. Закона о
унутрашњим пословима.
Станица јавне безбједности Приједор води статистичке податке клијената у
смислу њихових карактеристика везано за доб, степен образовања и социјални
статус.
На подручју Станице јавне безбједности Приједор у току 2010. године
евидентирана је сљедећа структура извршилаца кривичних дјела и прекршаја: 74
кривична дјела у којима су учествовала 88 малољетна лица (84м/4ж), док је број
поднесених извјештаја Окружном тужилаштву о откривању малољетних извршилаца
кривичних дјела 59. Када је у питању старосна структура 50 починилаца спада у
категорију млађих малољетника од 14-16 година, 27 припада категорији старијих
малољетних лица (од 16-18 година), а посебно је забрињавајуће што је евидентирано
11 кривично неодговорних лица, дакле млађих од 14 година.
Кривична дјела и број извршених дјела су: крађа 40; тешка крађа 16;
разбојништво 6; оштећење туђе ствари 2; одузимање моторног возила 3; кривична
дјела против живота и тијела/тешка тјелесна повреда 1; кривична дјела против опште
сигурности и имовине/оштећење или уништење јавних уређаја 2; кривична дјела
против јавног реда и мира/недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материја 2; кривична дјела против привреде и јединства
тржишта/кривотворење новца 1; кривична дјела против животне средине/мучење или
убијање животиња 1.
Као најчешћи узрок издваја се тешка економска ситуација (56), а затим
стицање материјалне користи, афект, користољубље и лоши породични односи.
Када су у питању прекршаји Станица јавне безбједности Приједор у 2010.
години је евидентирала 27 прекршаја чији су извршиоци малољетници. Број
малољетних лица који је учествовао у прекшајима је 24 (23м/1ж), док је број
поднесених Захтјева за покретање прекршајних поступака против малољетних лица
био 24. Извршиоци прекшаја су углавном били старији малољетници (16), док је
млађих малољетника било 8.
Прекршаји у којима су учествовала малољетна лица су сљедећа: Закон о јавном
реду и миру 14; Закон о заштити од насиља у породици 1; Закон о основама
безбједности саобраћаја 8; Уредба Владе о забрани продаје и употребе алкохолних
пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година 4.
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Према подацима Станице јавне безбједности Приједор узроци за извршење
ових кривичних дјела су алкохол (6), афект (17), лоши породични односи (2) и свађа
(2).
Станица јавне безбједности Приједор проводи пројекат МУП-а РС „Рад
полиције у заједници’’. Корисници наведеног пројекта су грађани општине
Приједор, институције на локалном нивоу, невладине организације, Удружења
националних мањина, Мјесне заједнице.
Субјекти на нивоу локалне заједнице са којима Станица јавне безбједности
остварује сарадњу на пословима пружања асистенције и помоћ другим органима су
Инспекцијски органи општине Приједор, Центар за социјални рад, здравствене
установе са подручја општине Приједор, Основни суд у Приједору, Окружно
тужилаштво, подручна канцеларија Приједор.
Према систематизацији и унутрашњој организацији радних мјеста МУП-а РС
Станица јавне безбједности Приједор располаже са довољним бројем стручно
оспособљених радника који су похађали и додатне едукације из подручја рада са
жртвама насиља, рад са малољетницима, курс трансакционе анализе, увођење
информативних технологија, креирање јединствене базе података.
Рад МУП-а, а самим тим и Станице јавне безбједности Приједор финансира се
из буџета Републике Српске.
Ресурсе Станице јавне безбједности Приједор чине организационе јединице тј.
полицијске станице које су распоређене по територијалном принципу тако да су
услуге, које пружају, доступне свим грађанима без обзира на њихово мјесто
становања. Потешкоће у раду чини недостатак материјално-техничких средстава за
рад. Потребе у погледу унапређења рада Станице јавне безбједности Приједор су
модернизација просторија за рад, унапређење техничке опремљености и стручно
усавршавање радника.
СЕКТОР ПРАВОСУЂА
Основни суд у Приједору основан је Законом о судовима Републике Српске
(Службени гласник Републике Српске бр. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08).
Надлежан је за подручје општина Приједор, Оштра Лука и Козарска Дубица и има
одјељење ван сједишта суда, у Козарској Дубици, за то подручје. Надлежност,
унутрашње уређење и рад суда регулисани су Законом о судовима Републике Српске
(Службени гласник Републике Српске број 111/04, 109/05, 37/06, 17/08 и 119/08) и
осталим подзаконским прописима.
На сједници судија Основног суда у Приједору, одржаној дана 29. 12. 2010.
године донешена је одлука о избору двоје судија за малољетнике, у складу са чл. 20.
Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(Службени гласник Републике Српске број 13/10) који је ступио на снагу 01. 01.
2010. године.
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При доношењу Одлуке узела се у обзир заинтересованост и склоност судија
као и неопходно стручно знање, а судије су изабране на период од 5 (пет) година,
чијим истеком се могу поново поставити на ту функцију.
Процјеном наведених података може се закључити да је на подручју општине
Приједор могуће добити услуге правне заштите, као и друге релевантне чињенице и
документе из области дјелокруга суда.
НЕВЛАДИН СЕКТОР
У општини Приједор постоји 103 невладиних организација које се баве
различитом проблематиком, а неке од њих добро сарађују са државним
институцијама те заједно дају велики допринос значајним активностима за ову
општину. Поједине организације се нису одржале и то углавном због недостатка
материјалне подршке различитих донатора или из неких других разлога.
Тренутно дјелују сљедеће невладине организације на подручју приједорске
регије: УГ„Дон“, Еколошка коалиција Унског слива „Екус“, Удружење „Санус“,
Еколошко друштво „Козара“, УГ „Свјетионик“, Хришћанско -хуманитарно
удружење „Хљеб живота“, Друштво урбаних умјетника „Манифест“, НВО
„Фамилија“, Омладински центар Хамбарине, Омладински центар Љубија, Удружење
жена „Мирис Дуња“, Међуопштинско удружење цивилних инвалида, Удружење
ратних ветерана, Удружење „Рода“, Омладински центар Доња Пухарска, Мрежа
младих Цивитас, Удружење Рома Општине Приједор, Удружење Словенаца „Липа“,
Удружење писаца РС и дијаспоре, Удружење глувих и наглувих, Канадско украјинско удружење „Козак“, Удружење „Анемона“, Удружење за едукацију,
превенцију и третман зависности „Стопи дроги“, Удружење „Теодора“, Удружење
жена Доња Пухарска, Светосавска омладинска заједница, Удружење жена „Нада“,
Удружење дијабетичара Приједор, Удружење жена „Берек“, Ликовно удружење
„ТАЦ.КА“, Удружење за помоћ ментално недовољно неразвијеним лицима, Агенција
локалне демократије, Савез слијепих и слабовидих, Нансен дијалог центар и друге.
Свака од ових организација има своју мисију дјеловања и баве се различитим
активностима.
Организације које у последњих година имале активности усмјерене на рад са
дјецом у ризику и дјецом у сукобу са законом у општини Приједор су Удружење
грађана „Свјетионик“, Омладински центар „Љубија“ и Удружење жена“Нада“.
МЕДИЈИ
Информативна дјелатност је веома значајна за општину Приједор, обзиром да
омогућава да информације о догађајима у општини, буду благовремено и квалитетно
пренесене у јавност. Радио програм, на подручји општине, реализује се путем три
радио станице (Радио Приједор, Free радио и Esprit радио).
Сигнали ових радио кућа покривају цијелу територију општине, као и ширег
окружења. Такође на подручју општине Приједор постоји локална телевизијска
станица (ТВ Приједор). Радио станице и ТВ станица емитују све важније
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информације о раду општинске управе, јавних предузећа и установа, а прате и остала
значајна дешавања.
Правовремене информације у штампаним медијима обезбјеђују се кроз локалне
седмичне новине „Козарски вјесник“, као и путем дописника већег броја новинских
кућа као што су: „Глас Српске“, „Независне новине“, „Блиц“, „Дневни Аваз“, те
Агенције ОНАСА, СРНА и други. Још једна корисна медијска могућност општине
Приједор је њена web страница гдје сви заинтересовани грађани могу редовно
пратити дешавања у општини Приједор и пронаћи податке о раду општинске управе
и услугама које она пружа.
УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНО-СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
За становнике приједорске општине омогућена је примарна и секундарна
здравствена заштита. Установе које пружају наведене услуге су Дом здравља
Приједор са амбулантама породичне медицине у Омарској, Љубији, Брезичанима,
Ракелићима, Трнопољу, Бусновима, Ламовитој и Козарцу. Мрежу породичних
амбуланти је донијела Скупштине општине. При Дому здравља су формирани
Центар за заштиту менталног здравља и Центар за рехабилитацију у заједници.
Општа болница Приједор пружа услугре секундарног нивоа здравствене заштите.
Изграђена је 1985. године и располаже са 462 кревета. Ова здравствена установа
пружа стационарну и консултативно - специјалистичку здравствену заштиту
становницима приједорске регије (покрива око170 000 становника).
Промет лијекова на мало обавља Здравствена установа "Градска апотека"
Приједор која своју дјелатност обавља у 6 апотека. Поред "Градске апотеке" промет
лијекова на подручју општине Приједор обавља и неколико приватних апотекарских
установа.
ДOM ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА

Јавна установа социјалне заштите Дом за пензионере и стара лица Приједор је
основана Одлуком Владе Републике Српске и почела је са радом 1999. године. Поред
дома који се налази у ужем центру града, у свом саставу ова Јавна установа има и
геријатријско одјељење које је смјештено у бившој згради Опште болнице Приједор.
Геријатрија је у потпуности реновирана у 2010. години са средствима буџета Владе
Републике Српске.
ДOM ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Дом за дјецу и омладину ометену у развоју збрињава дјецу са умјереном и
тешком менталном ретардацијом, комбинованим сметњама и обљелу од аутизма.
Овој дјеци Дом обезбјеђује потпуно и трајно збрињавање (становање, исхрана, њега,
здравствена заштита, културно-забавне, спортске и друге активности) у складу са
њиховим потребама и психофизичким способностима као и одговарајуће облике
васпитања, образовања и оспособљавања за рад и радне активности. Такође, се
обезбјеђује рад са дјецом на ублажавању или отклањанају посљедица у њиховом
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развоју као и радно ангажовање под посебним условима, у складу са њиховом
оспособљеношћу за рад.
Дом броји 72 заспослена радника/це и то (31. његоватеља/ца, 5 здравствених
радника/ца, 2 дипломирана социјална радника/ца, 4 дефектолога, 2 инструктора, 8
радника/ца административног особља те 20 помоћних радника/ца).
Дом за мушку дјецу и омладину ометену у развоју Приједор на трајном
смјештају има 205 корисника од којих је 13 дјеце до 18 година старости.
Дом има редовну сарадњу са Специјалном школом „Ђорђе Натошевић“ у циљу
школовања корисника. У ту сврху обављено је низ послова како би се процес
школовања и радног осопособљавања успјешно водио. Школу је у 2010. године
похађало 9 штићеника Дома. Сарадња је успостављена са Заводом за рехабилитацију
инвалидних лица "Др Мирослав Зотовић" поводом наставка школовања.
Током претходних година средства за рад обезбјеђивана су из властитих извора
финансирања, донација и дотација Министарства здравља и социјалне заштите за
набавку горива, санацију и одржавање објеката.
У досадашњем раду установе уочљиви су проблеми финансијске природе који
у великој мјери нарушавају рад установе као и услове у којима се одвија рад и живот
штићеника.
СПЕЦИЈАЛНА ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
Специјална основна и средња школа у Приједору нуди услуге основношколског образовања лако, умјерено и теже ментално ретардираних ученика/ца и
ученика/ца са вишеструким сметњама. Ова установа осигурава и средње стручно
образовање у трајању од три (3) године, за ученике/це који се оспособљавају за КВ
раднике/це, те радно оспособљавање умјерено и теже ментално ретардираних
ученика/ца као и ученика/ца са вишеструким сметњама кроз психомоторну
едукацију, логопедски и физиотерапеутски рад.
Ученици који похађају ову школу су оперећени угрожавајућим социоекономским приликама у којима живе. Сва дјеца су разврстана по степену
ометености, а према Рјешењу о разврставању Комисије Центра за социјални рад.
Осим васпитно образовних активности, школа проводи и ваннаставне
активности међу којима значајно мјесто заузимају физиотерапеутске вјежбе и
рехабилитацијски третмани, логопедске вјежбе (корекција и рехабилитација говора),
секције (спортске, рукотворине, еколошке, шивање, вез итд.). Школа пружа подршку
редовним школама на подручју инклузије.
У школи је запослено 35 радника. Од тог броја је 21 наставник и 5 стручних
радника. Међу наставницима је 11 дефектолога и 9 наставника осталих струка (1
наставник разредне наставе, 1 проф. физичког васпитања, 1 проф. ТО и
информатике, 4 ВКВ радника за извођење практичне наставе, 2 инг. за извођење
стручно теоријске наставе у средњој школи). Међу стручним сарадницима су 1
психолог на пословима педагога и психолога, 1 социјални радник-послови социјалне
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заштите, 1. медицинска сестра-послови медицинске заштите, 1 физиотерапеут и 1
логопед.
Ресурсе школе чине њени кадрови и начин рада са проблемима ученика са
посебним потребама, а потешкоће су материјалне и техничке природе тј. лоши
материјално - технички услови извођења наставе и дотрајао школски објекат.
Велика потреба је да се изгради и опреми нови објекат школе, те створе
предуслови за прерастање школе у Центар за дјецу са посебним потребама гдје би се
пружале шире услуге бриге, како за ученике школе, тако и за дјецу са посебним
потребама из локалне заједнице. Увођење предшколског васпитања као и отварање
заштитних радионица је такођер један од императива.
Школу финансира Минстарство просвјете и културе РС. Трошкове превоза
ученика и трошкове рада школске кухиње финансира СО Приједор.
Кроз институције, владине и невладине организације пружа се велика помоћ и
подршка дјеци са сметњама у развоју, те су исти у односу на статус и обезбјеђеност
других категорија, адекватно обезбјеђени.
КУЛТУРА
Садашњи носиоци развоја културе у граду и општини су Музеј Козаре,
Народна библиотека „Ћирило и Методије“, Градско позориште, “Галерија ‘96”,
Културни центар Љетна башта и ЈУ “Центар за приказивање филмова „Козара“, али
и културно-умјетничка друштва од којих се издвајају СКУД „Др Младен
Стојановић“, КУД „Осман Џафић“ и многа друга удружења и организације које се
баве културом, као и самостални извођачи и умјетници.
Култура обухвата читав низ културних дјелатности. Та активност се односи на
његовање традиције и културно - градитељских вриједности; затим рад културно умјетничких друштава, позоришну, музејску и кинематографску дјелатност, разне
културне манифестације, умјетнички аматеризам и друге облике. У овој области су
у Приједору постигнути задовољавајући резултати.
СПОРТ
Област спорта, физичке културе и рекреације је специфичан сегмент
друштвеног стандарда који утиче на здравствено стање становништва,
продуктивност рада, рекреативно-забавну и туристичко-угоститељску понуду и
слично.
На подручју општине Приједор, спорт је заступљен дуги низ година, а поједини
спортови се играју готово цијели један вијек и дају немјерљив печат приједорском
спорту и како на локалном тако и на међународном нивоу. Велики број спортиста из
Приједора дао је свој изузетан допринос у готово свим гранама спорта. У граду
Приједору и његовој околини егзистира и спортски дјелује више од педесет клубова,
а Буџет општине Приједор дотира рад за 39 спортских клубова и спортских
удружења: Атлетика (Атлетски клуб „Приједор“); Аеро спорт (Аеро клуб
„Приједор“); Аутомото спорт (Мото клуб „Приједор“), Боди билдинг (Боди Билдинг
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клуб „Карађорђе“), Одбојка (Одбојкашки клуб „Вожд“, ОКИ „Козара“ и ОКИ
„Приједор“), Бициклизам (Бициклистички клуб „Приједор“), Боћање, Спортски плес
(Плесни клуб „Интернационал“), Фудбал (ФК „Рудар Приједор“, ФК „Омарска“, ФК
„Тукови“, ФК „Гомјеница, Целпак“, ФК „Братство“, ФК „Козара“, ФК
„Житопромет“, ФК „Трнопоље“, СФК „Славија“, ОФК „Слога“, ФК „Љубија“, ОФК
„Берек“, ФК „Брзи“, ОФК „Брдо“, ОФК „Расавци“, ЖФК „Сана“, Фудбалска
спортска асоцијација „Приједор“ и ОФК „Браћа Ђуровски“), Бокс (Бокс клуб
„Приједор“), Кик бокс (Кик бокс клуб „Приједор“), Спортски риболов, Кошарка (КК
„Приједор“, ЖКК „Младост“, КК „Hunters“ и КК „Омарска“), Кајак-кану, Куглање
(Куглашки клуб „Рудар-Агромарић“), Ђиу ђица, Рукомет (МРК „Приједор“, ЖРК
„Мира“, ПЖШР „Пјегице“, РК „Приједор-ветерани, школа рукомета “Контра“),
Карате (Карате клуб „Шодан“, Карате клуб „Рудар-Целпак“), Планинарење
(Планинарски клуб „Клековача“, Планинарска друштва „Превија“, СПАК „Паук“,
Планинарско друштво „Мраковица“), Скијање, Стони тенис (Стонотениски клуб
„Приједор“), Роњење, Пливање, Стрељаштво (Стрељачки клуб „Соко“), Tae kwon do
(Tae kwon do клуб „Козара“, Tae kwon do клуб „Љубија“), Џудо (Џудо клуб „Козара“,
Џудо клуб „Приједор“) Тенис (Тенис клуб „Др Младен Стојановић“), Шах (Шах клуб
„Рудар-Приједор“, Шах клуб „Приједор“) .
Општина Приједор је такође богата бројним спортским објектима, попут
спортске дворане „Младост“, тениских терена, градског стадиона „Приједор“, аеро
клубом, кугланом и сл.
4. СИСТЕМ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
МАПИРАЊЕ НОСИЛАЦА ДУЖНОСТИ
Пројекат „Заштита дјеце изложене ризику и дјеце у контакту са законом у БиХ“
се проводи у девет босанскохерцеговачких општина: Приједору, Бијељини,
Козарској Дубици, Требињу, Брчко Дистрикту, Зеници, Чапљини, и Тузли.
Малољетничко правосуђе укључује више сектора дјеловања с циљем заштите
малољетних починилаца казнених дјела: државни ниво, ниво ентитета, општински
ниво, невладин сектор и породица.
Систем дјечије заштите на државном нивоу укључују дјеловање релевантних
државних институција, законодавне, извршне и судске власти. Уједно, радом
државних институција и министарстава омогућена је припрема и доношење закона и
других докумената која се тичу унапређења остваривања права дјетета као што су:
„Државна стратегија за борбу против насиља над дјецом (2007-2010)“, „Стратегија
против малољетничког преступништва у БиХ“, „Политике у области инвалидности у
БиХ“, „Оквирни протокол дјеловања у случајевима злостављања дјеце“ и др. Ова
министарства сарађују са локалним и међународним организацијама за заштиту
људских права и слобода, врше мониторинг и припремају извјештаје о
имплементацији међународних Конвенција које је ратифицирала Босна и
Херцеговина. У питању су: Министарство за људска права и избјеглице,
Министарство цивилних послова, Министарство сигурности и Министарство правде.
У оквиру ових министарстава дјелују и посебна тијела као што су: Вијеће за дјецу
БиХ, Државне групе и подгрупе за спречавање трговине дјецом и др.
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МИНИСТАРСТВА И ТИЈЕЛА НА НИВОУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Министарство за људска права и избјеглице - у складу са Уставом БиХ и
утврђеним процедурама Министарство за људска права и избјеглице припрема и
предлаже, путем Вијећа министара БиХ, законе из своје надлежности. У складу са
чланом 8. Правилника о унутрашњој организацији Министарства за људска права и
избјеглице Сектор за људска права припрема утврђивање и провођење политике у
областима људских права и основних слобода. Сектор сарађује са невладиним
организацијама (домаћим и страним) за заштиту људских права и слобода, припрема
извјештаје о имплементацији међународних Конвенција о људским правима према
надлежним Комитетима УН. Сектор за људска права у оквиру својих програмских
задатака значајну активност посвећује жалбама грађана БиХ. У оквиру овог
министарства основано је Вијеће за дјецу.
Министарство цивилних послова - У оквиру овог министарства дјелују Сектор
за рад, запошљавање, здравство, социјану заштиту и пензије и Сектор за образовање,
науку, културу и спорт. Министарство такође организује своје активности у оквиру
превенције (Стратегија против малољетничког преступништва (2006-2010).
Министарство цивилних послова врши послове на припремању, изршавању прописа,
послова и задатака који су у надлежности БиХ, а односе се на утврђивање основних
послова координације активности и усклађивања планова ентитетских органа власти
и дефинисања стратегија на међународном плану рада и запошљавања, здравства и
социјалне заштите, координира активности са надлежним органима у циљу
испуњавања међународних обавеза као и послове везане за сарадњу БиХ са WHO,
UNICEF, EU, WB, UNESCO и др.
Министарство сигурности Босне и Херцеговине надлежно је за заштиту
међународних граница, унутрашњих граничних пријелаза и регулисање промета на
граничним пријелазима БиХ, спрјечавање и откривање починилаца кривичних дјела
тероризма, трговине дрогом, кривотворења домаће и стране валуте. трговине људима
и других кривичних дјела са међународним или међуентитетским елементом, те
међународну сарадњу у свим областима из своје надлежности.
Министарство правде Босне и Херцеговине - обезбјеђује да законодавство БиХ
и његово провођење на свим нивоима буду у складу са обавезама БиХ које
произилазе из међународних споразума; давање смјерница и праћење правног
образовања, како би се обезбиједила међуентитетска хармонизација закона у овој
области и поступање у складу са најбољим стандардима; дјеловање као централног
координирајућег органа за усклађеност законодавства и стандарда правосудног
система међу ентитетима, било обезбјеђивање услова за расправу или
координирањем иницијатива; послове управне инспекције над извршавањем закона
који се односе на државне службенике и запослене органа управе и посебне управне
поступке и канцеларијско пословање у органима управе; питања удружења грађана,
вођење регистра итд.
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Влада Републике Српске има мандат да врши надзор над стручним радом
министарстава РС, проводи политику Републике Српске и извршава законе, друге
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прописе и опште акте Народне скупштине, у складу с Уставом; доноси уредбе,
одлуке и друге акте за извршење закона; предлаже план развоја, просторни план,
буџет и завршни рачун; предлаже законе, друге прописе и опште акте; утврђује
начела за унутрашњу организацију министарстава и других органа управе и
управних организација; поставља и разрјешава функционере, секретаре
министарстава, помоћнике министара и главне републичке инспекторе у
министарствима и управним организацијама; усмјерава и усклађује рад
министарстава и управних организација; врши надзор над радом министарстава и
управних организација; поништава или укида њихове прописе који су у супротности
са законом или прописом који је она донијела; даје мишљење о приједлогу закона,
других прописа или општег акта који је Народној скупштини поднио други
предлагач; доноси прописе за извршавање закона и других прописа и аката кад је тим
прописима утврђена надлежност републичких органа, а законом није одређена
надлежност других републичких органа; стара се о обезбјеђивању јединства и
унапређивању правног система Републике Српске; оснива организације за вршење
послова од интереса за остваривање права и дужности; рјешава сукобе надлежности
између министарстава и других органа и организација у Републици Српској којима је
повјерено обављање појединих послова извршавања закона и других прописа и
општих аката из оквира права и дужности; образује стручне и друге службе за своје
потребе; стара се о заштити интереса и права Републике Српске у питањима која су
делегирана Министарском савјету БиХ и усклађује рад чланова Министарског
савјета из РС; обавља и друге послове у складу са Уставом и законом.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске врши управне
и друге стручне послове који се односе на: очување и унапређење здравља грађана и
праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; систем
здравствене заштите; организацију здравствене заштите у свим условима; стручно
усавршавање и специјализацију здравствених радника; организацију надзора над
стручним радом здравствених установа; здравствено осигурање и обезбјеђивање
здравствене заштите из јавних прихода; производњу и промет лијекова, хемикалија и
опојних дрога, медицинске опреме и медицинских помагала; здравствену исправност
воде; систем социјалне заштите; друштвену бригу о породици и дјеци; дјелатност
друштвених организација и удружења грађана у социјално-хуманитарној области;
пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду;
врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и
Босне и Херцеговине.
Министарство просвјете и културе Републике Српске врши управне и друге
стручне послове из области просвјете који се односе на: предшколско, основно и
средње образовање и васпитање; образовање дјеце грађана Републике Српске на раду
у иностранству; нострификацију и еквиваленцију иностраних школских
свједочанстава; ђачки стандард; припремање програма образовне сарадње са другим
државним и међународним организацијама и међународних споразума у области
образовања у складу са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине;
високо и више образовање; студентски стандард; припремање програма образовне
сарадње са Федерацијом Босне и Херцеговине, другим државама и међународним
организацијама и међународних споразума у области високог и вишег образовања у
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складу са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине. Врши управне
и друге стручне послове из области културе који се односе на: заштиту и коришење
културно-историјског насљеђа и природног насљеђа; музејску, архивску,
библиотекарску, издавачку, позоришну, музичку, ликовну, филмску и естрадну
дјелатност; организације и удружења грађана у области умјетности и културе,
техничку културу; вођење регистра јавних гласила; припремање програма и
споразума о културној сарадњи у складу са Уставом Републике Српске и Уставом
Босне и Херцеговине; пружање информација путем медија и других видова
информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим
прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине
Републички педагошки завод - Послови у надлежности Републичког
педагошког завода су: измјене, допуне, доградња и израда наставних планова и
програма, Педагошки савјетодавни и надзорни рад; унапређење васпитно-образовног
рада; аналитичка и истраживачка дјелатност у функцији унапређења васпитнообразовног рада; издавачка дјелатност у функцији унапређења васпитно-образовног
рада; стручно усавршавање и стручно напредовање просвјетних радника. измјене,
допуне, доградња и израда наставних планова и програма итд.
Министарство правде Републике Српске - Основни закони на којима се
базира рад министарства су: Закон о државној управи; Закон о министарствима,
Закон о радним односима у државним органима, Закон о слободном приступу
информацијама, Закон о судовима и судској служби, Закон о јавном тужилаштву,
Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о прекршајима, Закон о адвокатури и
други закони. Поред послова који се односе на остваривање надлежности Републике
Српске, Министарство правде РС врши надзор над радом правосудне управе,
казнено-васпитних установа, стара се о извршењу кривичних и прекршајних
санкција, као и функционисању казнено-поправних и васпитно-поправних установа
итд.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске - циљеви које
Министарство унутрашњих послова РС жели постићи су повећање степена личне и
имовинске безбједности и правне заштићености у заједници, смањивање стопе
криминала и ризика, повећање ефикасности полиције, подизање нивоа повјерења
грађана и јавности у полицију, развијање партнерства са другима, унапређење и
осавремењавања метода рада, напредак у реформама и програмима промјена,
ефикасно и ефективно управљање материјално – финансијским и кадровским
потенцијалима. Полицијски послови у смислу закона су: оперативно-стручни
послови којима се обезбјеђује заштита живота, лична безбједност, људска права и
слободе, заштита уставног поретка од насилног угрожавања и промјена и безбједност
Републике Српске у складу са законом; заштита свих облика својине; спречавање
вршења кривичних дјела, откривање кривичних дјела, проналажење, хватање и
предаја извршилаца кривичних дјела надлежним органима; одржавање јавног реда и
мира; заштита одређених личности и објеката; обезбјеђење јавних скупова,
манифестација, културних и спортских приредби и других дозвољених видова
масовног окупљања грађана; безбједност и контрола саобраћаја на путевима,
одређени послови безбједности у другим областима саобраћаја и пружање помоћи
ради отклањања посљедица којима се угрожава безбједност лица или имовина у
већем обиму, послови асистенције и пружања помоћи другим органима, послови
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цивилне заштите, као и одређени послови заштите од пожара, превентивно-техничке
заштите, промета, употребе и ускладиштења опасних материја. Остали послови су:
управно-правни;аналитичко-информатички, послови комуникације и везе;
материјално-финансијски и имовински послови; школовање и стручно
оспособљавање; контрола набављања, држања и ношења оружја и муниције;
јединствен матични број; пребивалиште и боравиште; путне исправе; личне карте;
возачке дозволе и регистрације моторних и прикључених возила. МУП дјелује кроз:
Управу за аналитику, информатику и комуникације, Управу за правне и кадровске
послове, Управу за материјално-финансијске и имовинске послове, Управу за
полицијско образовање те Републичку управа цивилне заштите.
Министарство породице, омладине и спорта Републике Срспке - На челу
Министарства налази се министар који представља и руководи Министарством,
остварује сарадњу како са органима и институцијама Босне и Херцеговине,
Федерације Босне и Херцеговине тако и са међународним организацијама. Основна
организациона јединица Министарства је сектор за породицу, омладину и спорт који
је састављен од три одељења и секретаријата.
У области омладине обављају се управни и други послови који се односе на:
утврђивање омладинске политике и брига о њеном спровођењу; утврђивање
националног акционог програма и планова, координација њихове реализације;
стварање преставки за рјешавање омладинске проблематике - побољшање њиховог
социјалног статуса; укључивања у друштво; учешће у реализацији омладинских
пројеката; периодично праћење стања физичке способности дјеце и омладине;
унапређење спортских такмичења омладине и студената предлагањем и
реализацијом програма и мјера; предлагање начина организовања омладине, те
учешће у њиховој реализацији; сарадња са невладиним омладинским организацијама
и укључивање у међународну сарадњу; прати процесе везане за Споразум
стабилизације и удруживања, као и процесе европских интеграција у дијелу који се
односи на Министарство; конципирање програма за унапређење еколошке и
здравствене свијести омладине; осмишљавање програма за рад са талентованом
омладином.
Одјељење за породицу врши стручне послове као што су: промовисање
породичних вриједности, анализирање демографских кретања, предлагање мјера
пронаталитетне и популационе политике, процјењивање, праћење и евалуирање
програма и пројекта усмјерених на добробит дјеце и породице односно обављање и
других стручно- аналитичких послова из свог дјелокруга рада, а који се односе на:
истраживање потреба и положаја савремене породице у Републици Српској;
достизање европских и свјетских стандарда у промоцији и заштити породице и
породичних вриједности; пружање подршке породици у циљу јачања њене
репродуктивне, заштитне и васпитне функције; предлагање адекватних мјера за
подизање квалитета породичног живота; узпознавање јавности са проблемима у
области демографије; заустављање тренда негативног природног прираштаја
(депопулације); постепено повећање наталитета; заустављање емиграције
становништва, посебно младих; промоција и заштита дјечијих права; иницирање
отварања породичних центара и савјетовалишта у свим већим градовима РС;
иницирање отварања центара за дневни боравак старих особа; подизање свијести
јавности о проблематици насиља у породици; смањење броја зависника и стварање
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адекватних услова за спречавање и лијечење наркоманије и других болести
зависности; стварање услова за спречавање и смањење малољетничке деликвенције.
Одјељење за спорт се организује за обављање управних и других послова
који се односе на: стварање услова за развој спорта у складу са стратегијом развоја
спорта, коју сектор предлаже; учешће у изради прописа из свог дјелокруга рада;
праћење реализације стратешких и других програмских задатака; остваривање
међународне сарадње, самостално или преко заједничких органа Босне и
Херцеговине, у складу са Уставом БиХ.
Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске - Правци дјеловања Јавног
фонда за дјечију заштиту граде се на основама научно-теоријских достигнућа у
области друштвене бриге о дјеци, са основним циљевима који су прецизирани
Законом о дјечијој заштити Републике Српске (Службени гласник Републике Српске,
број: 04/02). Дефинисани општи циљеви система дјечије заштите су: стварање
основних услова за приближно уједначавање нивоа за задовољавање развојних
потреба дјеце; планирање, подстицање и унапређење дјечије заштите; помоћ
породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске
функције; посебна заштита трећег дјетета у породици са више дјеце, као и друге
активности и права из области дјечије заштите.
ОПШТИНСКИ НИВО
Пословање општине је уређено законом о локалној самоуправи и законом о
територијалној организацији Републике Српске. Самосталне надлежности општине
Приједор су дјеловања на плану регулаторних радњи и управљања Општином и
пружање услуга. Из надлежности Општине, које су: усвајање програма развоја
Општине; усвајање развојних, просторних урбанистичких и спроведбених планова;
доношење буџета и завршног рачуна; уређење и обезбјеђење коришћења
грађевинског земљишта и пословног простора; организовање комуналне полиције;
послови инспекцијског надзора у складу са законом и сл.
Надлежности Општине Приједор су и: обављање функција у области културе,
образовања, спорта, омладинског организовања, здравства, социјалне заштите,
друштвене бриге о дјеци; пружање правне помоћи; цивилне заштите, информисања,
занатства, туризма, угоститељства и заштите околине; уређење и обезбјеђење
комуналних дјелатности; оснивање предузећа, установа и других организација ради
пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове организације и управљање;
и уређење и обезбјеђење изградње, одржавања и коришћења јавних објеката и
комуналне инфраструктуре за обављање функције Општине.
Одјељење за друштвене дјелатности обавља управне и друге стручне послове
из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе,
социјалних и здравствених питања породице, омладине; пружања правне помоћи те
сарадње са невладиним сектором, спроводи планове и програме које је усвојила
Скупштина општине, а који се односе настратегију сваке од наведених области у
општини, те предлаже мјере за унапређење стања у тим областима.
5. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2011-2013
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„Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције на подручју
Општине Приједор 2011-2013“ је предвидио активности чија ће реализација
допринијети јачању малољетничког правосуђа кроз стварање услова за квалитетније
провођење постојећих законских прописа и примјену алтернативних мјера према
малољетним починиоцима казнених дјела, јачању стручних служби и
професионалних капацитета стручњака који раде са дјецом и малољетницима у
сукобу са законом, умрежавању институција система које се баве овом
проблематиком, као и реализацији превентивних активности на спрјечавању и
сузбијању малољетничке делинквенције и поремећаја у понашању на подручју
општине Приједор.
ИДЕНТИФКАЦИЈА ПРОБЛЕМА
У току радионица за израду Акционог плана Општинска радна група је
идентификовала препреке које се односе на превенцију малољетничког
преступништва и ширу примјену алтернативних мјера које предвиђа Закон о заштити
и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку. Идентификоване
препреке учетири области свакодневног живота су сљедеће:
ПОРОДИЦА
- нема Савјетовалишта за породицу (које би дјеловало на пољу савјетовања за брак и
породицу, едукације за родитељство, васпитања дјеце),
- недовољна подршка сиромашним породицама у оквиру закона (још ивијек се
примјењује закон из 1993. године, док је Нацрт новог закона већ годинама чека на
одобрење) - највећи проблем око овог закона је што дискриминише кориснике
помоћи према пребивалишту,
- незаинтересованост и несарадња родитеља са ЦСРом и школом – пропуштање
родитељске одговорности
- непостојање „писаних докумената“ о сарадњи ЦСР, школе, полиције (нпр.
меморандуми) о раду на превенцији
Школа
- недовољна сарадња и рад са родитељима „проблематичне дјеце“ (у сарадњи
са ЦСР и полицијом) / родитељски састанци,
- не постојање „писаних докумената“ о сарадњи ЦСР+школе+полиција (нпр.
меморандуми) о раду на превенцији малољетничког преступништва,
- непостојање цјелодневног боравка за дјецу (нпр. Роми, дјеца са посебним
потребама и дјеца из осталих ризичних група),
- неразвијеност и неискоришеност капацитета особља школа, са нагласком на
педагошко-психолошку службу – слаба мотивација и неедукованост о
проблемима дјеце и младих,
- слаба укљученост дјеце под ризиком у ваннаставне активности,
- недовољна искориштеност Савјета ученика и Савјета родитеља,
- недостатак превентивних програма дугорочног карактера,
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
-

неосјетљивост за проблеме ризичних група/неразвијена је грађанска
одговорност,
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недостатак финансијских средстава за учешће у спортско рекреативним
садражајима у општини Приједор – велики број не учествује у овим
садржајим јер им породична финансијска ситуација то не допушта,
недостатак Омладинског центра - неразвијеност волонтеризма-> дјеци и
младима недостају информације о институцијама,
неоснаженост мјесних заједница,
неукљученост младих у понуђене „институције“ – Дом културе, Дом младих,
неукљученост и сарадња задравственог сектора (Центар за ментално
здравље, гинеколози...).

МЕДИЈИ
-

недовољна комуникација и искориштеност медија на плану сузбијања и
спречавања малољетничког престуништва.

У идентификацији проблема Општинска радна група је имала у виду и препреке за
интензивнију примјену алтернативних мјера. Препреке смо идентификовали у
нормативном оквиру, специјализацији и ресурсима.
НОРМАТИВНИ ОКВИР
-

неусклађеност правилника о систематизацији радних мјеста са законом,
одсуство приручника о примјени закона са нагласком на алтернативне мјере,
регулација учешћа медијатора – финансијска подршка и именовања
медијатора који могу учествовати у овом процесу,
нису утврђене особе за сарадњу у оквиру школа код примјене препоруке
редовно похађање школе,
нису одређени критеријуми за избор компанија, институција и удружења
грађана у сарадњи са којима се може проводити мјера провођење мјере
друштвено корисни рад.

Специјализација/едукација професионалаца који раде у институцијама чији су
корисници дјеца у ризику и дјеца у сукобу са законом
- кашњење едукације професионалаца,
- неадекватна едукација за „неправне“ субјекте-школе,
- размјене искустава са другим ЦСР нпр. Бања Лука – менаџмент случаја,
- преношење информација особљу школа о њиховој укључености у случају
мјере редовно похађање школе,
- недовољна укљученост/информисаност НВОа, институција које ће
одговорити на мјере за друштвено-корисни рад (дјечја права, процес, начин
рада)
РЕСУРСИ
-

јачање/комплетирање тима који раде са малољетницима – социјални радник,
укључивање социјалних радника из мјесних заједница у рад,
недостатак психолога и/или социјалних радника у полицији, судовима и
тужилаштвима,
недостатак Васпитног центра/Дневног центра-утврђивање потребе за
институцијом овог типа),
јачање капацитета НВОа (простор и менаџмент)
опремљеност ЦСР, школа и НВОа
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Трајање у
мјесецима

Почетак

Број:9/11

Одговорност

Средства
верификације/
индикатори

1. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: УНАПРИЈЕДИТИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ
1.1. Циљ: Јачање капацитета породице у превенцији асоцијалног и делинквентног понашања код дјеце и младих
1.1.1 Иницирање
Израђена
отварања
Са усвајањем
инициатива и
Центар за социјални рад,
Од 9-12
Савјетовалишта за
Акционог
достављена
Општинска радна група,
мјесеци
брак и породицу
плана
невладине организације, медији надлежним
при Центру за
органима
социјални рад
1.1.2.
Сугестија/препорук
а за убрзавање
усвајања Нацрта
закона о социјалној
заштити
1.1.3.
Успостављање/
доношење писаних
докумената о
сарадњи ЦСРшколе-полиција са
циљем интензивније
примјене
алтернативних
мјера
1.1.4. Упознавање
родитеља, дјеце,
наставника и сл. са
одредбама закона о
малољетничком
преступништву,
точењу алкохола,
кладионицама
путем радионица,
предавања, брошура
и сл.

1 мјесец

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
Скупштина Општине Приједор,
министарство здравља и
социјалне заштите

Израђена
инициатива и
достављена
надлежним
органима

Извори
финансирања

-

-

-

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
релевантне институције

Број потписаних
докумената
Број одржаних
састанака,
Посјета, предавања
и сл.

Број и врста
одржане едукације

Школскa
година

Са усвајањем
Акционог
плана

Количина и број
материјала
Општинска радна група, школе,
невладине организације

Број родителја, дјеце
и наставника који су
присуствовали
презентацијамаили
им је дистрибуиран
материјал

Буџет и
донације

1.2. Циљ: Интензивније укључивање школе у превенцију ацоцијалног и делинквентног понашања дјеце и младих
1.2.1. Иницирање
План и програм
успоставе
едукације
цјелодневног
Са усвајањем
Општинска радна група,
Буџетска
боравка у
Континуирано
Акционог
Републички педагошки завод
Број учесника
средства и
школама/гдје би се
плана
Републике Српске
донације
посебна пажња
Број и врста
обратила на дјецу уз
одржаних едукација
ризичних група
1.2.2.
Едукација/специјал
изација педагога и
психолога
запослених у

Континуиран
процес

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
Центар за социјални рад,
школе, Републички педагошки
завод Републике Српске,
ресорно министарство и

Број програма
Број укључене дјеце
Број укључених

Буџетска
средства и
донације
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школама о
неформалној
едукацији
(интерактивном
приступу у групном
раду) и
радионицама и
њиховој примјени у
школама

1.2.3. Анимација
Савјета ученика за
вршњачку
едукацију на теме
вршњачког насиља,
истраживање
интереса и потреба
вршњака у вези
ваннаставних
активности

1.2.4. Анимација
Савјета родитеља
ради активног
учешћа у
програмима
превенције и јачања
сарадње родитеља и
школског особља

Број:9/11

одговарајуће невладине
организације

наставника и
стручних сарадника

Реализовано
истраживање,

Континуирано

Са усвајањем
Акционог
плана

Стручна служба школе,
координатори Савјета ученика,
директори школа

Број и врста
иницијатива и
активности за
укључивање ученика
путем Савјета

Континуирано

Већа укљученост
ученика у
ваннаставне
активности

Континуирано

Са усвајањем
Акционог
плана

Стручна служба школе,
координатори Савјета ученика,
директори школа

Већа посјећеност
родитељских
састанак, Већи број
родитељских
иницијатива

1.2.5. Укључивање
свих ученика у
превентивне
програме
вршањчког насиља
и малољетничког
преступништва

Континуирано

Са усвајањем
Акционог
плана

Одговорност реализатора
програма и школа

Упоређивање броја
дјеце прије
провођења програма
и послије

-

1.2.6. Иницијатива
за планирање
средстава за
подршку ванредног
образовања на
нивоу општине

6. мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Скупштина Општине Приједор,

Израђена и
доставњена
иницијатива

-

Континуирано

Почетак
школске
године 2011/12

Школе

Досјеи

-

1.2.7. Вођење
ученичких досјеа
као начин
имплеметације
Протокола о
поступању у
случајевима

-

Страна 368

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број:9/11

вршњачког насиља
1.2.8. Иницијатива
активима директора
основних и средњих
школа Општине
Приједор о
запошљавању
социјалних радника
у школама

-

3-6 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
Скупштина Општине Приједор,
школе

Број контаката,
израђена и послана
иницијатива, број
запослених, број
запослених
социјалних радника

1.3. Циљ: Веће кориштење капацитета заједнице у превенцији малољетничког престништва
1.3.1. Иницијатива
за оснивање и
отварање
Омладинског центра
у Приједору

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
невладине ореанизације,
Комисија за младе у
Скупштина Општине Приједор

Израђена
инициатива и
достављена
надлежним
органима

-

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
невладине организације,
Скупштина Општине Приједор,
Одсјек за мјесне заједнице,
комисија за младе

Реализована
иницијатива, број
активности

-

1.3.3. Редовни
састанци ЦСР са
Центром за
ментално здравље и
осталих актера

Континуирано

Са усвајањем
Акционог
плана

Све институције релеватне за
проблематику

1.3.4. Промоција
волонтеризма кроз
акције сакупљања
пакетића за дјецу,
старог папира...

Континуирано

Са усвајањем
Акционог
плана

Невладине организације

1.3.2. Иницијатива
за искориштавање
простора мјесних
заједница у смислу
подршке НВОа које
раде са дјецом и
младима

Број одржаних
састанака

-

Списак учесника

Број и врста
активности

Донације,
буџет

Истраживање
реализовано и
достављено
надлежним
институцијама и
организација
1.3.5. Истраживање
о алкохолизму међу
дјецом и младима

1.3.6. Округли сто за
власнике
угоститељких и

Септембар и
октобар

Са усвајањем
Акционог
плана

Школе и Центар за социјални
рад

1-2 мјесеца

Крајем
новембра

Општинска радна група,
Скупштина Општине Приједор

Резултати
презентовани на
округлом столу за
власнике
угоститељских и
трговинских
објеката, органе
инспекције

-

Одржан окрули сто

Буџет,
донације

Листа учесника,
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трговинских
објеката, те органе
тржишне инспекције
о штетности
алкохола међу
дјецом и младима

Презентације
предавача и
фацилитатора

1.4. Циљ: Јачање капацитета медија
1.4.1. Иницирање и
успостављање
емисије о промоцији
позитивних
вриједностиреализоване од
стране дјеце и
младих

Континуирано

са усвајањем
Акционог
плана

СО Приједор, локални медији,
ОРГ,

Реализована
иницијатива,
емисија у
програмској шеми
барем једног медија,

Буџет
спонзори

2. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА И КАПАЦИТЕТА ЗА ШИРУ ПРИМЈЕНУ АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА
2.1. Иницирање да
се правилници о
систематизацији
радних мјеста мјеста
у институцијама
надлежним за рад са
дјецом у сукобу са
законом и дјецом у
ризику ускладе са
законом
2.2 Иницијатива за
отварање Васпитног
центра за
малољетнике

6 мјесеци

6 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група и СО
Приједор

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група,
Општина, Центар за социјлани
рад, Станица јавне безбједности
Приједор, ресорна
министарства

2.3. Евалуација
примјене уредбе о
точењу алкохола
малољетницима

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

2.4. Опремање
полицијске станице
како би имала
посторију за рад са
малољетницима

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

9-12 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

2.5. Протокол о
сарадњи ЦСР,
тужилаштва, суда и
полиције у складу са
законом са циљем
јачања примјене
алтернативних мјера

Израђена и
достављена
иницијатива

-

Борј и врста
контаката
Урађена и
достављена
иницијатива

-

Станица јавне безбједности
Приједор, општинско одјељење
за инспекцију

Урађена евалуација
Евалуација
достављена
надлежним
институцијама и
организацијама

Буџет и
донације

УНИЦЕФ

Опремљене
просторије за рад са
малољетницима

Донација

Потисан протокол и
редови састанци

-

Општинска радна група
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у области
малољетничког
преступништва
2.6. Иницијатива за
доношење
критеријума за
избор институција,
установа, удружења,
за реализацију
алтернативне мјере –
укључивање у рад,
без накнаде, у
хуманитарне
организације или
послове социјалног,
локалног или
еколошког садржаја

6 мјесеци

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група

2.7. Позив
институцијама,
установама,
удружењима за
реализацију
алтернативне мјере –
укључивање у рад,
без накнаде, у
хуманитарне
организације или
послове социјалног,
локалног или
еколошког садржаја

По доношењу
критеријума

Са усвајањем
Акционог
плана

Центар за социјални рад,
Општинска радна група, СО
Приједор

2.8. Информисање
наставног особља
путем актива
директора и
наставних вијећа о
мјери обавезног
похађања школе

30 дана

Са усвајањем
Акционог
плана

Директори и стручне школске
службе

2.9. Студијска
посјета некој од
земаља у окружењу
ради размјене
искустава и учења из
њихове праксе

3. дана

Фебруар 2012.

Општинска радна група, СО
Приједор, донатори

2.10. Едукација
професионалаца
који раде са
малољетним
преступницима ради

Континуирано

Са усвајањенм
Акционог
плана

Општинска радна група и
надлежне институције

Креаирана и
достављена
иницијатива

Реализован позив

-

-

Број склопљених
уговора

Листа особља које
су присуствовале
информисању

Реализована посјета
Извјештај учесника

Број едукација на
нивоу календарске
године
Листе учесника

-

Буџетска
средства и
донације

Буџетска
средства
општине,
ентитета и
донације

3. СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ: КООРДИНАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКИОНОГ ПЛАНА
3.1. Координација
реализације

Континуиран

Са усвајањем
Акционог

Општинска радна група

Број реализованих

-
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активности из АП

процес

плана

3.2. Развијати и
усвојити Протокол о
сарадњи

30 дана

Са усвајањем
Акционог
плана

30 дана

Са усвајањем
Акционог
плана

3.3. Пословник о
раду Општинске
радне групе

3.4. Праћење
реализације
активности у складу
са Акционим
планом, те годишње
извјештавање
начелника и СО
Приједор
3.5. Процјена
реализације АП на
годишњем нивоу

Број:9/11

активности

Општинска радна група

Потписан протокол

-

Потписан пословник

До краја
реализације
Акционог
плана

До краја
реализације
Акционог
плана

Са усвајањем
Акционог
плана

Са усвајањем
Акционог
плана

Општинска радна група

Општинска радна група

Састанци
Општинске радне
групе

-

Годишњи извјештаји
презентовани
начелнику и СО
Приједор и
квартални састанци
Општинске радне
групе
Процјена
реализације једном
годишње

Екстерни евалуатори
Извјештај
презетован пред СО
Приједор

Буџет и
донације
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На основу члана 30. став 1. алинеја 25. а у
вези са чланом 12. алинеја 3 под б) Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05,
118/05), члана 2. став 1. Закона о јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 75/04 и 78/11) и
члана
18. Статута општине Приједор
("Службени гласник Општине Приједор",
број 5/05 и 97/07), Скупштина општине
Приједор, на XXIX сједници одржаној
25.10.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа
"Завод за изградњу града" Приједор Пречишћен текст

Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина Општине
Приједор (у даљем тексту: Оснивач) врши
измјене и допуне Одлуке о оснивању
Јавног предузећа "Завод за изградњу града"
Приједор - Пречишћен текст ("Службени
гласник Општине Приједор, број 13/2009,)
као оснивачког акта, ради усклађивања са
Законом о класификацији дјелатности и
Регистру
пословних
субјеката
по
дјелатностима у Републици Српској
("Службени гласник Републике српске, број
74/10) и Уредбом о класификацији
дјелатности Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 119/10) и
дефинисања питања које се односи на
састав Скупштине Јавног предузећа "Завод
за изградњу града" Приједор (у даљем
тексту: Предузеће).
Члан 2.
Члан 5. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа "Завод за изградњу града"
Приједор - Пречишћен текст (у даљем
тексту: Одлука) мијења се и гласи:
"Дјелатност Предузећа је:

Број:9/11

71.11 Архитектонске дјелатности,
71.12 Инжењерске дјелатности и с њима
повезано техничко савјетовање,
73.20 Истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења,
74.90 Остале стручне, научне и техничке
дјелатности, д.н.
62.01 Рачунарско програмирање,
62.02 Дјелатност савјетовања о рачунарима
тј. рачунарским системима,
46.13 Посредовање у трговини дрвеном
грађом и грађевинским материјалом,
46.19 Посредовање у трговини разноврсним
производима,
68.10 Куповина и продаја сопствених
некретнина,
68.20 Изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или
некретнинама узетим у закуп (лизинг),
68.31 Агенције за некретнине,
68.32 Управљање некретнинама уз наплату
или на основу уговора,
69.20 Рачууноводствено, књиговодствене и
ревизорске дјелатности;дјелатности
савјетовања које се односе на порез,
70.10 Дјелатности управљања,
Спољно-трговински послови:
Увоз и извоз
у оквиру регистроване
дјелатности".
Члан 2.
Став 1. члана 16. Одлуке мијења се и гласи:
" Скупштину Предузећа чине три (3)
представника Оснивача, које именује
Скупштина Општине Приједор посебном
одлуком, на период од четири године".
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-113/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:25.10.11.г. Прим др. Азра Пашалић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 02-40-1836/11
Датум: 20.09.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/05 и 9/07), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава предузећу
„Водовод“ а.д. Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
20.000,00 КМ предузећу „Водовод“ а.д.
Приједор, на име
текућег одржавања
пумпних постројења..
II
Средства из тачке I ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
414100 Учешће Општине у санацији
водовода у корист предузећа „Водовод“а.д
Приједор.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-1889/11
Датум: 30.09.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, доноси

Број: 9/11

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада
ове медијске куће у 2011.години.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 415200 Учешће у финансирању
јавних медија, на жиро рачун број: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02- 40-1930/11
Датум: 05.10.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу
пензионера П р и ј е д о р
I
Одобравају се новчана средства у износу од
20.000,00 КМ Удружењу пензионера
општине Приједор на име помоћи
пензионерима, a према Плану утрошка
средстава из буџета општине Приједор за
помоћ пензионерима у 2011.години.
II
Планом буџета за 2011.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ,
учешће
у
финансирању
Удружења
пензионера општине Приједор. Укупно
одобрена средства по овој одлуци износе
20.000,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима
у 2011.години и биће уплаћена на жиро
рачун Удружења пензионера општине
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Број: 9/11

Приједор, број: 5520210002078229, отворен
код Hipo Alpe Adria Bank.

Број: 02-40- 1820 /11
Датум: 06.10.2011.године

III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење финансија општине Приједор.

На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и

IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број:02-40-1953/11
Датум:06.10.2011.године
На основу чл. 72 ст. 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана.
46 Статута Општине Приједор („Сл.гласник
општине
Приједор“бр.5/05
и
9/07),
Начелник општине Приједор, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобрава се исплата новчаних средстава
у износу од 30.000,00 КМ предузећу
„Комуналне услуге“а.д. Приједор
за
набавку половног камиона потребног за
довоз материјала и редовно прекривање
смећа на депонији, као и квалитетно
одржавање депоније „Курево“ .
2. Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке
исплатити из буџета Општине Приједор са
ставке Текућа буџетска резерва, на жиро
рачун предузећа, број: 5620070000011113,
отворен код „НЛБ Развојне банке“а.д. Бања
Лука, ЈИБ: 4400684900008.
3. Задужује се Одјељење за финансије да
изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног
става.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о реализацији исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у Службеном гласнику општине
Приједор.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 5.000,00 KM Женском рукометном клубу
„МИРА“ Приједор из Приједора ради
наставка такмичења и окончања прве
полусезоне такмичарске 2011/2012.године.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, са
позиције Текућа Буџетска резерва на жиро
рачун број: 562-007-00002587-54, ЈИБ:
4400721950002.
3. Задужује се Одјељење за финансије да
изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног
става.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и биће објављена у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-1530/11
Датум: 12.10.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 9.239,50 КМ, Удружењу Рома општине
Приједор, на име куповине школских
уџбеника ученицима ромске националности
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за основно образовање
2011/12.годину.

за

школску

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке Текућа буџетска резерва, на
жиро рачун добављача АЛЕГРО ПРОМЕТ
д.о.о Приједор број: 562-007-00002669-02,
отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања
Лука
–
Филијала
Приједор,
ЈИБ:
4400679570008.
3. Задужује се Одјељење за финансије да
изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног
става.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број:02-40-2033/11
Датум:18.10.2011.године
На основу чл. 72 ст. 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана.
46 Статута Општине Приједор („Сл.гласник
општине
Приједор“бр.5/05
и
9/07),
Начелник општине Приједор, доноси

Број: 9/11

4.Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о реализацији исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у Службеном гласнику општине
Приједор.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40 - 1483 /11
Датум: 18.10.2011.године
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/05 и 9/07), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.Одобравају се новчана средства у износу
од 20.000,00 КМ,Удружењу грађана ДОН
Приједор на име суфинансирања мобилног
мамографа у оквиру пројекта „Здравствене
заштите жена и дјевојака“, који у
партнерству проводе УГ „ДОН“ и Дом
здравља Приједор.
2. Средства из тачке 1. овог закључка
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 4152004 Учешће у трошковима
породичне медицине, на жиро рачун
број:567-363-19000996-28,
ЈИБ:4400679220007.

ОДЛУКУ
1.Одобрава се исплата новчаних средстава у
износу од 34.750,87 КМ предузећу
„Комуналне услуге“а.д. Приједор, на име
накнаде за уређење сточне пијаце у насељу
Главица .
2.Исплата средстава из тачке 1 ове одлуке
исплатити из буџета Општине Приједор са
ставке Текућа буџетска резерва, на жиро
рачун предузећа, број: 5620070000011113,
отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ:
4400684900008.
3.Задужује се Одјељење за финансије да
изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног
става.

3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а за реализацију истог задужује
се Одјељење за финансије.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-267/11
Датум: 25.10.2011. године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
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ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 7.055,72 КМ Министарству здравља и
социјалне
заштитеЈединици
за
координацију пројеката, ради реализације
пројеката „Јачање здравственог сектора
(HSEP)“ обнова објеката породичне
медицине Дома здравља Приједор – Урије и
Брезичани.
2. Средства из тачке један ове одлуке
исплатити из буџета Општине са позициј
4152004 Учешће у трошковима породичне
медицине, на жиро рачун број: 56209980234717-97, отворен код НЛБ Развојне
банке А.Д. Бања Лука.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-2054/11
Датум: 28.10.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 35.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада
ове медијске куће у 2011.години.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 415200 Учешће у финансирању
јавних медија, на жиро рачун број: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
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Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
118
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр.
74/03) Одјељење за стамбено комуналне
послове
Општинске
административне
службе Приједор објављује
ОГЛАСЕ
Код Одјељења за стамбено комуналне
послове Општинске управе Приједор
извршен је упис
Заједница етажних
власника стамбених зграда у:
*Регистарском листу број 228/11 Рјешењем
број: 08-372-98/11 од 03.10.2011..године.
Назив и сједниште: Заједница
за
управљање дијелом зграде,Приједор, ул.
Саве Ковачевића бр. 3 улаз II.
Оснивачи: 13 етажних власника дијела
зграде .
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом
зграде за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру
дјелатности,
за
обавезе
одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дијела зграде-улаза.
Заступа: Ратковић Мирослав,предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
*Одјељење
за
стамбено-комунлалне
послове,
Општинске административне
службе Приједор, на темељу рјешења бр.
08-372-105/11
од
28.10.2011.године,
извршило је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском
листу број 108/05 УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Ф-1, улаз 7 и 8
Приједор, ул. Проте Матије Ненадовића бр.
7 и 8 и то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Савановић Слободан
у,јесто ранијег Далмација Небојше.
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Одлука о усвајању Акционог плана за спречавање и сузбијање
малољетничке деликвенције на подручју општине Приједор
2011-2013.године
338
116
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног
предузећа "Завод за изградњу града" Приједор - Пречишћен текст
372
117
Акти Начелника
373
- Одлука o одобравању средстава предузећу „Водовод“ а.д. Приједор
- Одлука одобравању средстава , ИПЦ „Козарски вјесник“
- Одлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор
- Одлука о одобравању средстава предузећу „Комуналне услуге“а.д. Приједор
- Одлука о одобравању средстава Женском рукометном
клубу „МИРА“ Приједор
- Одлука о одобравању средстава Удружењу Рома општине Приједор,
- Одлука одобравању средстава предузећу „Комуналне услуге“а.д. Приједор,
- Одлука одобравању средстава ,Удружењу грађана ДОН Приједор
- Одлука одобравању средстава Министарству здравља и социјалне заштите
- Одлука одобравању средстава , ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
118

Огласни дио

376

-О"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна
служба Скупштине општине и начелника општине.На основу члана 176. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), Главни и одговорни
уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125. Web
adresa:www.opstinaprijedor.org
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