Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор,
одржаног у Великој сали Градске управе, 26.02.2015. године, са почетком у 13:00
часова.
Присутни:
Сања Муњиза – предсједавајућа Форума, Драшко Ђенадија – представник цивилне
заштите, Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Сеад Јакуповић – предсједник Скупштине
Града, Драгица Вукмир Вујаковић – представник Опште болнице Приједор, Рајко
Мршић - ВД Приједор, Азра Пашалић – одборник Скупштине Града, Зоран Баљак –
Служба за инспекцијски надзор, Вања Дејановић – Дом здравља – Центар за ментално
здравље, Милан Гламочанин – представник Службе за мјесне заједнице, Милена
Миодраговић – представник Центра за социјални рад, Драгана Малић – представница
средњошколског образовања, Милорад Вујмиловић – представник комуналне полиције,
Томислав Блаха – представник организација националних мањина, Стипо Дринчић –
представник Форума за безбједност регије Љубија, Раденка Карајица – представник
НВО удружење жена „ Нада „, Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене
дјелатности, Даворин Шикман – представник Арцелор Митал рудника, Катарина Панић
– представница медија, Милешевић Раде – представнк Форума Општине Крупа на Уни,
Мирко Лукић – представник Форума Општине Нови Град, Вуруна Слободан –
представник Форума Општине Костајница, Гордана Тркуља – представник Форума
Општине Оштра Лука и Душан Дрљић – представник Форума Општине Козарска
Дубица.
Дневни ред:
1. Поздравна ријеч и увод у састанак
2. Усвајање записника са прошлог састанка
3. Извјештај о раду Форума за 2014. годину
4. Програм рада Форума за 2015. годину
5. Информација о стању безбједности на подручју града Приједора
6. Разматрање новоидентификованих проблема
7. Остала питања.

1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједавајућа Форума Саља Муњиза поздравила је све присутне, зажељела им
добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и
није било приједлога и сугестија за његову измјену или допуну.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Једногласно је усвојен записник са прошлог састанка Форума одржаног дана
11.12.2014. године. Дискусија по записнику није било.
3. Извјештај о раду Форума за 2014. годину
Предсједавајућа је на почетку констатовала да су сви позвани у електронским
материјалима добили приједлог Извјештаја о раду Форума и да су могли на вријеме да
се упознају са његовим садржајем. Кратко је образложила предложени документ и исти
дала на расправу. Није било приједлога за допуну извјештаја. Констатовано је да је
извјештај садржајно добро представио активности Форума које се де реализовале у
току 2014. године и најављено да ће комплетан документ бити постављен на сајт града
Приједора.
Извјештај о раду Форума за 2014. годину је једногласно усвојен.
4. Програм рада Форума за 2015. годину
Предсједавајућа је такође кратко изложила приједлог Програма рада Форума за
2015. годину. Нагласила је да је овај приједлог Програма усклађен са Безбједносним
оперативним планом Форума од 2014.-2017. године и да исти даје довољно широк
оквир за рад Форума у овој години. У расправи је учествовала Раденка Карајица која је
констатовала да је програм добар и предложила да се догради на начин да се у
активностима предвиди подршка Форума раду Дневних центара за рад са дјецом како
би се помогло одрживости ових центара који још увијек нису трајно ријешили своје
финансирање, што је прихваћано.
Програм рада Форума за 2015. годину је једногласно усвојен.
5. Информација о стању безбједности на подручју града Приједор
Садржај информације присутнима је саопштио Инђић Зоран испред Центра јавне
безбједности Приједор.
Он је нагласио да је у 2014. години у односу на 2013. на нивоу Центра јавне
безбједности Приједор дошло до смањења броја евидентираних кривичних дјела за 6,7
процената ( са 1254 на 1170 ). Од укупног броја кривичних дјела евидентирано је 1052
дјела општег криминалитета, 39 дјела привредног криминалитета, 5 дјела по кривичном
закону БиХ и 74 кривична дјела против безбједности саобраћаја. Надлежном
тужилаштву прослеђено је 1096 извјештаја, на основу којих је пријављено 1067 лица од
чега 42 малољетника и 367 повратника у извршењу кривичних дјела.
Коефицијент расвјетљености кривичних дјела у току 2014. године износио је
72,3 о/о, што је у односу на 2013. годину нешто повољније када је износио 68,73 о/о.
Расвјетљеност кривичних дјела по непознатом извршиоцу је већа за 11,83 о/о у односу
на 2013. годину.
Када су у питању кривична дјела у вези са злоупотребом опојних дрога
евидентирано је 25 кривичних дјела ( 35 у 2013. години ). Поднесена су 23 извјештаја
против 26 лица.

У области привредног криминалитета евидентирано је 39 дјела или 95 о/о више
него у 2013. години. Надлежном тужилаштву поднесено је 26 извјештаја против 30
лица, а материјална штета установљена у наведеним пријавама износи 481 000,00 КМ.
У току 2014. године извршено је 30 самоубистава, седам више него у 2013.
години.
Када је у питању нарушавање јавног реда и мира пријављено је у току 2014.
године 614 прекршаја у односу на 715 колико је пријављно током 2013. године. За ове
прекршаје поднесено је 274 захтјева за покретање прекршајног поступка и издато 414
прекршајних налога за 823 лица од којих је 30 малољетника и 188 повратника.
У области саобраћаја евидентирано је 18.196 прекршаја што је за 1,6 о/о више у
односу на 2013. годину, за што је поднесено 585 захтјева за покретање прекршајног
поступка и издато 15.843 прекршајна налога. Новчани износ на који гласе издати
налози је 980.900,00 КМ.
У саобраћајним удесима страдало је 380 лица, од којих је 19 смтрно страдало, 74
тешко повријеђено и 287 лакше повријеђено.
Констатовано је да су резултати рада Центра јавне безбједности добри и да је у
многим сегментима дошло до побољшања стања.
6. Новоидентификовани проблеми
Није било новоидентификовани проблема.
7. Остала питања
За ријеч се јавио Сеад Јакуповић, предсједник Скупштине Града, који је
сугерисао представницима полиције да приликом откривања починиоца кривичних
дјела провала у објекте повратника, јавно објављују имена преступника како би се
грађани информисали о томе ко чини та кривична дјела и тако боље чували своју
имовину, а чиме би се такође спријечиле разне шпекулације које одводе причу на
међунационални конфликт што сигурно није случај код ових кривичних дјела.
Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће Форума, посебно је поздравио
присуство представника Форума за безбједност сусједних општина приједорске регије.
Исти је истакао спремност приједорског Форума да на сваки начин пружи подршку у
раду својим сусједима.
Зоран Инђић је сугерисао да би било добро да се представници Форума са регије
састану једном или два пута годишње како би размјенили безбједносне информације и
евентуално предложили заједничко покретање рјешавања неких безбједносних питања.
Договорено је да руководства Форума осмисле одржавање ових састанака и да се
састанци одржавају сваки пут у другој општини.
Састанак је завршен у 14:30 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Сања Муњиза

