
 
 

 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног 

у Великој сали Градске управе, 24.09.2015. године, са почетком у 13:00 часова. 

 

 

Присутни:  

 

Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума;   

Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника форума, 

Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ,  Рајко Мршић - ВД 

Приједор, Дамир Кајтез – РПЗ полицајац, Рауш Данко – представник Центра за 

социјални рад, Томислав Блаха – представник организација националних мањина,   

Синиша Обрадовић – ЈЗУ Дом здравља Приједор; Даворин Шикман – Арцелор Митал 

рудници; Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне заједнице, Катарина Панић – 

представник медија, Раденка Карајица – представник НВО, Драгица Вукмир Вујановић 

– Општа болница Приједор, Мајкић Младен – представник српске православне цркве, 

Сања Муњиза – представник основног образовања, Здравко Остојић – представник 

Одјељења за друштвене дјелатности, Горан Драгојевић – одборник Скупштине Града 

Приједора, Кнежевић Јовица – радио клуб „ Козара „ , Јелена Адамовић – 

Пољопривредна школа, Мирко Бркић – представник Савјета за безбједност саобраћаја. 

Као гости на сједници Форума присуствовали су представници мисије Еуфора у БиХ   - 

лот тим Бањалука из Чилеа и представник ОСЦ-а гос. Игор Личина.  

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Почетак школске године – Активности  субјеката 

 

4. Нарушавање јавног реда и мира у вези са инцидентима који су се десили у 

вријеме годишњих одмора 

 

5. Новоидентификовани проблеми; 

 

6. Остала питања. 

 



1. Поздравна ријеч и увод у састанак 

 

Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и 

госте, представила је нове чланове Форума 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 

 

Записник са прошлог састанка Форума одржаног дана 09.07.2015. године 

једногласно је усвојен. Дискусија по записнику није било. 

 

3. Почетак школске године – активност субјеката 

 

 Информацију о активностима на припреми почетка школске године поднијела је 

сања Муњиза – представница основног образовања и директорица Основне школе 

„Бранко Ћопић“. 

 Састанак на тему „ Безбједност ученика у саобраћају „ одржан је 31.08.2015. 

године у ЈУ ОШ „ Доситеј Обрадовић „ у Приједору. Састанку су присуствовали 

директори четири градске основне школе, представници полиције, Ауто мото друштва, 

Комуналне полиције, Територијалне ватрогасне јединице, Градске управе и средњих 

школа. Настава је почела 01.09. у свих 12 основних школа са подручја града Приједора 

и у 3 основне школе са подручја Оштре Луке. Ове године на подручју града Приједора 

укупно је уписано 606 ученика првих разреда, што је нешто више него претходне 

школске године. Циљ овога састанка је био да се почетак школске године учини што 

безбједнијим у чему су сви присутни дали свој допринос у складу са својим 

надлежностима. Извршена је техничка контрола свих возила јавног превоза која 

превозе ученике, а од првог дана школе припадници полиције физички су присутни 

испред свих школа и на прилазима школама. Припадници Ауто мото савеза су у 

школама започели са реализацијом програма едукације ученика учесника у саобраћају 

којима су подијељене и одговарајуће брошуре, а започео је и рад саобраћајних секција. 

Констатовано је да у току прошле школске  године нису забиљежене саобраћајне 

незгоде са смртним исходом када су у питању ученици, а десиле су се 3 саобраћајне 

несреће са тежим тјелесним повредама ученика у Горњим Орловцима, Козарцу и 

Расавцима. Такође је констатовано да је у организацији Градске управе обновљена 

хоризонтална саобраћајна сигнализација на 24 локације, а да се постављање 

саобраћајних знакова одвија према утврђеној динамици. На прилазу школи у 

Гомјеници постављен је пјешачки семафор и слиједи освјетљавање овог дијела пута. 

Исказана је потреба за постављање једног оваквог семафора и на подручју Горњих 

Орловаца, као и за обиљежавање пјешачког прелаза у насељу Свале. Проблем такође 

представља и недостатак тротоара у улици 1. маја и лежећег полицајца у улици Милана 

Врховца. Значајно унапређење урађено је у улици према силосу гдје је изграђен тротоар 

и улична расвјета. Директори школа истичу потребу усаглашавања реда вожње са 

превозницима јер је остављено недовољно времена да дјеца након завршетка наставе 

стигну од школе до аутобуског стајалишта. Истакнут је такође проблем непрегледне 

раскрснице код католичке цркве. Стање је, када су у питању средње школе, много 

повољније с тим да је исказана потреба за једним пјешачким семафором на прилазу 

средњој мјешовитој школи. 

Форум је констатовао да се већ дужи низ година на подручју града Приједора 

одвија координисана припрема свих релевантних субјеката за почетак школске године, 



што је примјер добре праксе и јавно се одаје признање свим овим субјектима на 

исказаној друштвеној одговорности према најмлађој популацији. 

 

4. Нарушавање јавног реда и мира у вези са инцидентима који су се десили у   

    вријеме годишњих одмора 

 

 Информацију о предметним инцидентима испред ЦЈБ Приједор поднио је Зоран 

Инђић – инспектор полиције. 

 Он је истакао да преко 10 година на подручју Приједора нису евидентирани 

озбиљнији међунационални инциденти( кривична дјела и прекршаји). Било је 

кривичних дјела из групе имовинских деликата, посебно провале у куће повратника, 

што је у већини случајева расвјетљено и та дјела углавном су чинила лица свих 

националности која су склона криминалу и која се не могу довести у контекс 

међунационалне нетрпељивости. 

 Полиција посебну пажњу посвећује мултинационалним срединама и мјестима 

гдје у близини живе грађани различите националности. Ту се редовно врше обиласци, 

остварују се контакти са представницима мјесних заједница, вјерских заједница и 

других институција као и грађанима у оквиру реализације пројекта „ Рад полиције у 

мултиетничким срединама „. У свим ситуацијама изграђени су такви односи да 

полиција на терену поступа непристрасно, једнако према свим грађанима поштујући 

законитост у раду и не гледајући на националност и вјероисповјест. Полиција не 

користи термин    „ повратник „  и сви грађани се третираку као Приједорчани. У 

протеклом периоду одржано је много јавних и вјерских скупова који су протекли 

безбједно уз похвале које је полиција добијала од вјеских заједница за добру сарадњу и 

успјешан рад. Истиче се такође веома добра сарадња са организацијама националних 

мањина. 

 

 У 2015. години ЦЈБ Приједор евидентирао је 5 инцидената и то: 

 

1. Дана 17.07.2015. године запримљена је анонимна пријава да се на магистралном 

путу Приједор – Бањалука у мјесту Камичани налазе заустављена два возила 

поред којих се налази више лица који учествују у тучи, а једно лице има видне 

повреде. Поднесен је извјештај о почињеном дјелу против 3 лица бошњачке 

националности због постојања основа сумње да су починили кривично дјело „ 

Наношење тешких тјелесних повреда „ из члана 156.  КЗ РС на штету  Т.С. 

2. Дана 18.07.2015. године у 17,30 на Градском стадиону у Приједору одржавала се 

пријатељска фудбалска утакмица између ФК Рудар Приједор и ФК Јединство из 

Бихаћа. Навијачи Јединства су одмах по уласку на стадион истакли ратну 

заставу армије БиХ, а потом и транспарент са натписом „ Геноцид вам 

заборавити  нећемо Сребреница 1995. Приједор 1992. „ Ова лица су приведена у 

службене просторије ЦЈБ Приједор гдје је утврђен њихов идентитет, одузете су 

заставе и транспарент који су користили. Након утврђивања свих околности  

догађаја за 2 лица из Бихаћа уручени су прекршајни налози, а у складу са 

Законом о спречавању насиља на спортским приредбама и са Законом о јавном 

реду и миру. 

3. Дана 26.07.2015. године догодио се инцидент у ул. П.П. Његоша гдје је 

приликом проласка сватовске колоне у којој је била видно истакнута ратна 

застава армије БиХ дошло до туче између групе младића и сватова. Због 

постојања основа сумње да су починили КД „ Насилничко понашање „ против 4 

лица српске националности прослијеђен је извјештај Окружном тужилаштву 



Бања Лука – Подручна канцеларија Приједор. За остале учеснике у тучи 

поднесен је Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињен прекршај из 

Закона о јавном реду и миру, члан 12. „ Туча и физички напад „ и то за 3 лица 

бошњачке националности.  

4. Дана 31.07.2015. године приликом проласка сватовске колоне на раскрсници 

улица Светосавска и Ускочка, два лица српске националности која су се 

налазила на пјешачком прелазу истргла су заставу Републике Босне и 

Херцеговине из ратног периода чиме су починили прекршај по Закону о јавном 

реду и миру из члана 8. „ Вријеђање „ док је једно лице бошњачке 

националности истицањем заставе починило прекршај из члана 7. истог закона  

„ ношење и истицање симбола, слика цртежа или текстова непристојног, 

увредљивог или узнемиравајућег садржаја „. 

5. Дана 12.08.2015. године у раним јутарњим часовима испред пекотеке дошло је 

до туче између младића српске и бошњачке националности. Овај предмет је 

такође документован и против четири починиоца су прослијеђени приједлози 

надлежном тужилаштву, а ради се о лицима која су од прије позната полицији 

по насилничком понашању. 

 

У циљу смиривања тензија одржан је састанак код Градоначелника у Приједору на 

којем су били присутни вјерску службеници свих конфесија, што је и медијски 

попраћено. На овом састанку осуђени су сви догађаји, а полициски службеници су 

појачали обиласке и контролу појединаца и група на терену који су склони у чињењу 

оваквих прекршаја. 

Након поднесеног извјештаја и краће расправе на његов садржај за ријеч се јавио 

Драшко Ђенадија, потпредсједник Форума за безбједност који је констатовао да су 

институције града Приједора добро одговориле на инциденте који су се догодили, да су 

починиоци инцидената откривени и против истих предузете законом прописане радње, 

да су извјештаји о почињеним дјелима задокументовани и прослеђени надлежним 

тужилаштвима, да су догађаји осуђени и да су најодговорнији представници града 

правовремено информисали јавност и позвали грађане на мир и стрпљење.  

У  име радне групе Форума Ђенадија је устврдио да се несмије дозволити да 

инциденти који су се десили наруше слику добрих међунационалних односа у граду 

Приједору. Он је рекао да је овог љета у граду одржан низ културних и вјерских 

манифестација на којима се нису десили никакви инциденти и да би се достигнути ниво 

повјерења и толеранције међу грађанима задржао на потребном нивоу и у будућности 

предложио Форуму да донесе слиједеће закључке: 

 

  „ Разматрајући Информацију ЦЈБ Приједор о инцидентима који су се у вријеме 

годишњих одмора десили на подручју града Приједора, а на бази расправе вођене на 

сједници дана 24.09.2015. године , Форум за безбједност заједнице града Приједора 

доноси слиједећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Форум за безбједност јавно осуђује све покушаје појединаца и организованих 

група чије је дјеловање довело до нарушавања јавног реда и мира, наношења тјелесних 

повреда другим лицима и осјећаја угрожености и нелагоде било ког појединца или 

групе грађана на подручју града Приједора. 



2. Форум  сматра   да  су   институције:  Градоначелник ,  ЦЈБ,   тужилаштво  и  

вјерске институције у складу са својим овлаштењима предузели неопходне и законом 

прописане мјере и радње, осудили инциденте, правовремено информисали јавност и 

радили на смиривању међунационалних тензија. 

 

3. Форум  за   безбједност  у  складу  са  својом  изворном  мисијом  позива  све  

институције и грађане града Приједора да кроз дијалог и јачање повјерења међу 

грађанима стално раде на унапређењу безбједносног амбијента, општег квалитета 

живота као и економског просперитета нашег града, а на добробит свих његових 

грађана. 

 

4. Форум  позива  надлежне  институције  да покрену  потребне иницијативе за  

измјене и допуне одређених подзаконских докумената које ће увести више реда у ову 

област и омогућити лакшу идентификацију одговорних лица и ефикасније предузимање 

потребних мјера на правовременом спречавању инцидената свих врста и облика.“ 

 

 

      Након предложених закључака предсједавајућа је исте дала на расправу. 

 

За ријеч се јавио представник ОСЦ-а господин Игор Личина који је јавно похвалио 

рад Форума и предложене закључке, а посебно под редним бројем 3. Исти је понудио 

помоћ  ОСЦ-а институцијама у вези са закључком број 4. који се односи на побољшање 

подзаконске регулативе која регулише ову област. 

 Након расправе о овој тачки дневног реда предложени закључци су једногласно 

усвојени. 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

Изнесен је проблем уличне расвјете у Козарској улици која не фукционише 

неколико мјесеци, а грађани нису обавјештени о чему се ради. Такође је констатовано 

да постоји још кварова и недостатака на уличној расвјети као што је улица 1.маја и  

Ивана Горана Ковачића . Станари борачких зграда на Пећанима које се налазе уз пругу 

предлажу постављање лежећег полицајца због пребрзе вожње у близини школе. 

Проблем је и пребрза вожња градским улицама у ноћним сатима због чега се тражи 

појачана активност полиције. Такође је констатован проблем графита непримјереног 

садржаја на фасадама зграда на чије уклањање се дуго чека. 

 

Горан Драгојевић, одборник градске скупштине ракао је да су нека од ових питања 

покренута и на градском парламенту и да очекује одговоре надлежних у вези са 

њиховим рјешавањем. 

 

6. Остала питања 

 

Под овом тачком дневног реда представљене су активности субјеката – чланица 

Форума које се де дешавале између двије сједнице, а које су у складу са програмским 

дјеловањем Форума на основу Безбједносног оперативног плана  2014.-2017. и Плана 

рада за 2015. годину и то: 

1. Завршетак реализације пројекта „ Оснаживање жена „ који је реализовало 

удружење жена „Нада“. Пројекат је трајао годину дана и њиме је обухваћено 50 жена 

које су прошле обуке на теме сакупљања и употребе љековитог биља, кројења и 



шивања, сликања и израде накита и рада на рачунару. Овим пројектом жене су 

оспособљене за самосталан рад и привређивање у оквиру своје породице. 

2. Представљен је рад Дневног центра за рад са дјецом чији је даљи рад доведен у 

питање јер донатор пристаје на даљу подршку овом пројекту само уз финансијско 

учешће Градске управе или других донатора који би се укључили у његово 

суфинансирање. Због до сада добрих резултата који овај пројекат даје код дјеце којима 

је стручна помоћ  неопходна и коју немогу добити у оквиру своје породице Форум 

предлаже надлежном Одјељењу Градске управе да помогне у изналажењу рјешења за 

наставак рада Дневног центра за дјецу. 

3. Ауто мото друштво Приједор је , након извршених правних, техничких и 

организационих припрема оспособљено за увођење паук службе на подручју града 

Приједора и сусједних општина што ће значајно допринјети увођењу реда када је у 

питању непрописно паркирање. Ови послови обављаће се у сарадњи са овлештеним 

полицијским службеницима ЦЈБ Приједор и Комуналном полицијом града Приједора. 

Такође 22.09. проведена је акција „ Дан без аутомобила „ чиме се Приједор сврстао 

међу 42 земље и више од 1600 градова у којима се истовремено спроводи ова акција. 

4. Очекује се наставак сарадње приједорског Форума за безбједност и УНДП у 

пројекту од кога се очекује финансијска подршка у набавци неопходних материјално 

техничких средстава Приједорским субјектима заштите и спашавања који су дјеловали 

за вријеме катастрофалних поплава. 

5. У организацији Нансен дијалог центра  21.09. обиљежен је свјетски дан мира. 

Овим активностима обухваћено је 300 ученика  у 14 основних школа са подручја 

Приједора и Санског Моста који су се заједнички представили у више различитих 

активности и тако на лијеп начин одаслали у свијет поруку мира, сарадње и 

толеранције грађана сусједних општина у два ентитета у БиХ. 

6. Дана 17.09.2015. потписан је протокол о поступању и сарадњи надлежних 

институција и организација са циљем мултисекторског приступа социјалне заштите и 

инклузије увођењем рефералног механизма. Овим се жели унаприједити 

мултисекторски приступ за фокусирану групу дјеце са сметњама у развоју и њихове 

родитеље. 

 

Након представљања ових активности Форум је јавно похвалио представљене 

напоре свих субјеката - чланица Форума на унапређењу квалитета живота грађана 

Приједора и обећао им пуну подршку у раду у наредном периоду. 

 

 

Састанак је завршен у 14:45 часова 

Записник сачинио: Драшко Ђенадија 

Предсједавајућа Форума 

                                                                                                              Драгана Малић, с. р. 


