
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног 

у Великој сали градске управе, 28.02.2014. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

 

Присутни: 

 

Сања Муњиза – Основно образовање; Сеад Јакуповић – Скупштина града Приједора; 

Сретоја Вујановић – испред ЦЈБ Приједор, Драшко Ђенадија – Цивилна заштита; Зоран 

Инђић – Сектор полиције ЦЈБ Приједор; Рада Карајица – Невладин сектор; Дамир 

Кајтез - ПС Приједор 2; Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор; Здравко Остојић 

– Одјељење за друштвене дјелатности; Драшко Мармат – Одсјек за инспекциски 

надзор; Рајко Мршић – Ватрогасно друштво Приједор; Вања Дејановић – Дом здравља 

Приједор; Драгана Малић – Актив средњих школа; Драгица Вукмир Вујаковић – Општа 

болница; Томислав Блаха – Удружење чеха; Рауш Данко – Центар за социјални рад; 

Бранко Мудринић – ПС БС Приједор; Јанко Стојнић – ТВЈ Приједор; Милорад 

Вујмиловић – Одсјек комуналне полиције; Драгица Јанковић - Одсјек за мјесне 

заједнице; Медији. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за 2013. годину; 

 

4. Разматрање и усвајање Програма рада за 2014. годину; 

 

5. Новоидентификовани проблеми; 

 

6. Остала питања; 

 

7. Избор предсједавајућег Форума. 

 

 



1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

Предсједавајућа Форума Сања Муњиза поздравила је све присутне, зажељела им 

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

није било приједлога за његову измјену. 

 Чланове Форума поздравио је и Сретоја Вујановић који се обратио испред 

Начелника Центра јавне безбједности и дао пуну подршку раду Форума за безбједност. 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен.  

 

 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за 2013. годину 

 

На сједници Форума разматран је и једногласно усвојен Извјештај о раду Форума за 

безбједност грађана града Приједора за 2013. годину, и то:   

 

 

УВОД : 
 

Дјеловање и рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у току 2013. 

године одвијао се у складу са Пословником и  Програмом рада за 2013. годину, као и 

покренутим иницијативама и сугестијама од стране институција и грађана које су 

проистекле из партнерског рада свих  безбједносних субјеката са подручја Града , 

односно рада на идентификацији присутних безбједносних проблема и  координисаног 

и усаглашеног дјеловања у њиховом рјешавању, што је резултирало сталним јачањем 

општег безбједносног амбијента у граду Приједору, а на добробит  његових грађана и 

институција. 

Наиме,оно што морам да Вас подсјетим а то је да је Форум неформално,нестраначко и 

непрофитабилно тијело којег чине представници различитих субјеката који постоје на 

подручју локалне заједнице а својим радом помажу безбједоносну ситуацију у Граду 

Приједору.Субјекти који непрекидно раде у форуму су: Административна служба 

Општине Приједор, полиција,здравствене установе, образовне установе, Правосудне 

институције, ватрогаство, мјесне заједнице, Центар за социјални рад, цивилна заштита, 

невладине организације, вјерске заједице, организације националних мањина, 

привредне организације и све друге организације и субјекти  који су заинтересовани за 

учешће у реализацији различитих активности којима је крајњи циљ јачање опште 

безбједоносне ситуације. 

Комуникација грађана са Форумом омогућена је кроз директно писмено Обраћање 

Форуму путем пријемне канцеларије Општине, обраћањем путем Надлежног РПЗ 

полицајца, преко Савјета мјесне заједнице или путем сваког редовног члана Форума. 

На својим сједницама Форум доноси одговарајуће одлуке, закључке, иницијативе, 

сугестије, различите програме активности,  извјештаје о раду и друге документе 

Форума. Рад Форума је јаван и на њему уз претходну најаву могу да присуствују 

представници медија, гости и заинтересовани представници различитих субјеката.  

Форум је радио у сједницама, а највећи дио својих активности реализовао је путем 

својих фокус група које су дјеловале по различитим безбједносним сегментима, а у 

међусобно добро искоординираној сарадњи са Градоначелником, Административном 



службом, полицијом и другим институцијама и организацијама са подручја Града које 

су биле укључене у рад Форума.. 

 

У току 2013. године одржано је 5 редовних сједница Форума и већи број 

различитих радних састанака руководства Форума са представницима различитих 

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

консултација са представницима многих међународних развојних и донаторских 

организација и институција које су  иницирале успостављање сарадње са Форумом. 

Такође одржано је и једно стручно предавање о болести овисности првенствено се 

мисли на зависност од алкохола, и упознавање са одредбама Закона о амнестији за 

недопуштено држање Мес-а и оружја у Републици Српској. 

 

  

АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2013. ГОДИНИ 

 

У раду Форума током извјештајног периода идентификовано је и разматрано 

више различитих безбједносних питања покренутих од стране грађана, било 

појединачним обраћањем или путем Савјета мјесних заједница, обраћања преко 

полицијских станица или РПЗ полицајаца, обраћања према различитим институцијама, 

органима Административне службе Града или Форуму за безбједност лично. У овим 

обраћањима преовладавала су слиједећа питања : 

 

- проблем безбједности саобраћаја на подручју града, 

- проблем малољетничке деликвенције ( нарушаванје јавног реда и мира, крађе, 

вршњачко насиље у школама, дрога, акохолизам, поремећаји у понашању и др. ), 

- проблем проналаска и уништавања минскоексплозивних средстава заосталих 

из рата и могућност едукације најмлађих категорија становништва у препознавању 

опасности од истих, 

- проблем паса луталица ( посебно у близини школа и у градским и приградским 

насељима ), 

- проблем насиља у породици са акцентом на Протокол о сарадњи надлежних 

институција, 

- проблем оштећења и скрнављења изграђених спортских објеката и 

инфраструктуре на излетиштима и дјечијим играоницама, 

- проблем точења алкохола малољетним лицима и њихово кретање без надзора 

родитеља у касне ноћне сате, 

- прекорачење радног времена угоститељских објеката, 

- појава повећаног броја провала у објекте у којима нико не живи ( власници у 

иностранству на привременом раду ), 

- слаба саобраћајна прегледност појединих локалних и некатегорисаних путева 

(проблем одржавања живица и граба поред индивидуалних имања ), 

- злоупотреба пиротехничких средстава и нелегалног промета истих. 

 

Разматрајући идентификоване проблеме Форум је често пута преко својих фокус 

група тражио од појединих институција и субјеката детаљније анализе и извјештаје, 

који су били у функцији квалитетнијег сагледавања проблема и опредјељивања 

конкретних активности које би уз додатно ангажовање чланова Форума и свих других 

расположивих ресурса могле допринјети смањењу негативних последица ових појава, 

дајући при томе приоритет у осмишљавању превентивних мјера и активности и 

подстицању бољег рада постојећих институција кроз њихово заједничко дјеловање, те 



стално водећи  рачуна да се наш рад задржи у оквирима који не задиру у законска 

овлаштења и начин рада институција, посебно у остваривању оперативних задатака по 

питањима безбједности. 

У организације полиције и Регионалних канцеларија МЗ одржано је неколико 

скупова који су имали за циљ приближавање полиције грађанима. На тим састанцима 

грађанима и руководству савјета МЗ презентовани су начини и могућности заједничког 

дјеловања и сарадње на питањима безбједности, након чега је уприличено дружење гдје 

су присутни имали могућност постављања питања и непосредног контакта. 

Информације о новоидентификованим проблемима прослијеђиване су директно 

надлежним институцијама ( Административној служби Града, Инспекцијама, 

Комуналној полицији, Служби мјесних заједница, Одјељењу за стамбено комуналне 

послове, комуналном предузећу, полицији, здравственим установама и другим 

субјектима) са препоруком  да у  наредном периоду извјесте Форум о предузетим 

активностима, а са јединим циљем да се кроз заједничку и транспарентну анализу 

проблема од стране свих учесника у Форуму скрене додатна пажња на важност 

проблема и изнађу најбоља рјешења за предузимање сврсисходних акција које ће дати 

најквалитетније и дугорочне резултате. 

Форум је у више наврата истицао проблем насиља у породици и давао пуну 

подршку  заједничком протокола домаћих институција ( Центра за социјални рад, 

полиције и  Центра за ментално здравље ) у планском начину поступању у случајевима 

насиља у породици и заштити жртава насиља, по чему је организациони модел који се 

примјењује у Приједору препознат као добар примјер дјеловања у широј друштвеној 

заједници. Поменути субјекти сваког мјесеца одржавају редовне радне састанке на 

којима размјењују податке и усклађују своје активности.  

Инициране су активности на квалитетнијем представљању резултата у овој 

области на регионалном нивоу организацијом стручних састанака и штампањем 

пригодних публикација.  

Такође заједнички апели Форума , полиције и других институција као и добро 

осмишљен едукативни и оперативни рад на терену дао је значајне резултате када је у 

питању проблем прекомјерне употребе пиротехничких средстава и оружја у вријеме 

празника.Форум је апеловао на грађане по питању предаје заосталог наоружања и Мес. 

Форум је подржао поновно формирање Центра јавне безбједности што је и 

учињено у току године. 

У више наврата Форум се путем медија обраћао грађанима и институцијама са 

циљем предупређења могућих негативних последица по грађане и њихову имовину, 

што је резултирало појачаним радом надлежних субјеката. 

Форум је био укључен и давао подршку у  различитим едукативним  кампањама 

из области безбједности као што су : „ Стоп насиљу у породици „ , „ Заштитимо дјецу у 

саобраћају „ , „ Спријечимо вршњачко насиље“Центра за социјални рад, полицији, 

представницима школа и медија од стране представника тужилаштва и правосудних 

институција. 

Учестовали смо  на округлом столу у организацији ОСЦЕ на тему „Толеранција“ 

на којем се причало о дјелима почињеним из мржње. Посјетили смо округли сто „Стоп 

насињу на спортским манифестацијама“у организацији Министарства породице 

омладине и спорта и МУП-а РС. Присустовали смо промоцији приручника 

„Приједорски модел међусекторског поступања у заштити и збрињавању жртава 

насиља у породици“ у организацији Центра за социјални рад. 

Форум је путем директног ангажовања својих чланова узео учешћа у 

организацији и извођењу квиз такмичења ученика основних школа у пружању прве 

помоћи и познавању опасности од мина.  



Као веома добар примјер рада Форум истиче рад Савјетовалишта за дјецу са 

посебним потребама и Дневног центра за рад са дјецом и омладином у ризику. 

Очекује се такође, да ће захваљујући успостављеним односима са различитим 

међународним организацијама које су препознале добар рад приједорског Форума у 

скоријој будућности доћи до реализације још једног броја пројеката који ће 

унаприједити достигнути ниво безбједности на подручју града Приједора.  

Активности  Форума, као и сви донесени документи и записници са састанака на 

вријеме су објављивани на „Wеб сајту“ Града Приједора и достављани према органима 

Административне службе, полициским станицама, институцијама и субјектима који 

партиципирају у раду Форума. Рад Форума је стално био јаван, крајње транспарентан и 

увијек је било омогућено присуство на сједницама  свим заинтересованим медијима.  

На бази искустава у досадашњем раду Форума и потребе за даљим унапређењем 

метода његовог рада, у наредном периоду потребно је више пажње посветити додатном 

активирању, или замјени, неактивних чланова Форума који још нису довољно 

препознали важност учешћа својих институција у раду Форума, те укључивању у рад и  

нових институција, нарочито из области тужилаштва и правосуђа. Такође више напора 

потребно је у наредном периоду посветити рјешавању проблематике просјачења, 

провођењу програма превенције социопатолошких појава, промоцији програма заштите 

здравља становништва и заштити животне средине, проблематици збрињавања паса 

луталица, афирмисању добрих примјера омладинског стваралаштва у свим областима, 

програмима запошљавања и предузетничке обуке, бризи за угрожене категорије 

становништва и свим другим активностима које су у функцији стварања бољег 

безбједносног амбијента и унапређења општег квалитета живота на подручју града 

Приједора. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

 Полазећи од претпоставке да је безбједност интерес и потреба сваког појединца 

у нашој заједници, у току извјештајног периода Форум за безбједност града Приједора 

квалитативно је унапредио начин свога рада. У очима грађана Форум је изградио 

препознатљиву позицију као тијело коме се вјерује , које нашу локалну заједницу 

представља у добром свјетлу и  ван граница наше земље и који , заједно са другим 

прогресивним снагама, снажно дјелује на путу изградње Приједора као заједнице 

задовољних људи опредјељених да властитим знањем и залагањем у међусобној  

толеранцији плански и дугорочно граде заједничку и одрживу будућност достојну 

човјека. 

 

 

4. Разматрање и усвајање Програма рада за 2014. годину 

 

На сједници Форума разматран је и једногласно усвојен Програм рада Форума за 

безбједност грађана града Приједора за 2014. годину, и то: 

 

 

Рад Форума за безбједност Града Приједора у 2014. години базираће се на реализацији 

програмских задатака дефинисаних у Безбједносном оперативном плану Града 

Приједора као и на реализацији задатака који  проистекну из актуелне безбједносне 

ситуације на подручју Града Приједора током 2014. године, а све у циљу унапређења 

до сада достигнутог нивоа у овој области. 

 



 Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз слиједеће 

активности : 

 

 - Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих 

иницијатива код надлежних министарстава на питањима  формализације рада Форума 

за безбједност како у легислативи републичког тако и локалног нивоа власти, 

 - Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за 

безбједност кроз рад регионалних канцеларија МЗ , вјерских заједница, НВО и РПЗ 

полицајаца, 

 - Подршка унапређењу метода и облика рада када је у питању проблематика 

насиља у породици и представљање остварених резултата корисницима у широј регији 

штампањем одговарајуће брошуре. 

 -Подршка превентивним активностима на спречаваwу малољетничке 

деликвенције у основним и средњим школама. 

 - Праћење јавних позива и сарадња са међународним развојним и донаторским 

организацијама које подржавају различите пројекте из области безбједности, 

 - Наставак рада на имплементацији Плана активности на сузбијању 

малољетничке деликвенције у основним и средњим школама и превенцији других 

социопатолошких појава, 

 - Учешће у различитим кампањама „ Заштитимо дјецу у саобраћају „   

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

др., 

 - Учешће у афирмацији достигнућа младих људи и примјери добре праксе          

( учење, спорт, култура и подстицање волонтеризма ), 

 - Учешће у подршци програмима предузетничке обуке за младе и различитим 

програмима едукације и запошљавања младих , 

 - Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и 

по потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници, 

- Промоција програма на заштити здравља становништва и животне средине и 

 подршка изградњи спортских и рекреативних садржаја на ширем простору града,  

- Подршка активностима на уклањању опасности од мина и НУС-а, као и на 

смањењу броја нелегалног наоружања заосталог из рата, те подршка едукативним 

кампањама из ове области, 

- Подршка програмима материјално техничког опремања и обучавања 

 структура за заштиту становништва у условима елементарних непогода и техничко 

технолошких акцидената. 

 -Израда стратешког оперативног безбједносног плана за период 2014-2017 

година 

 

 

 

 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

На састанку је Милорад Вујмиловић испред Комуналне полиције идентификовао 

проблем просијачења малољетних лица, наплате паркинг простора на Јерези обзиром 

на препродају карата од стране лица која просјаче на Јерези и отуђење или крађа 

сливника и шахтова. Вујмиловић је мишљења да се проблем хитно треба рјешавати, да 

се нађе метод рада за рјешавање овог проблема од стране свих релевантних 



институција и позвао полицију да се више ангажује око овог проблема, јер се 

просијачење законом о јавном реду и миру третира као прекршај.  

 

Ђенадија је информисао присутне да је у ранијим периодима било активности на 

рјешавању проблема просјачења малољетних лица, да су дјеца вођена у Центар за 

социјални рад, али да се нико касније није појављивао да преузме ту дјецу.  

 

Закључак Форума је да се осмисли заједничка активност, акција свих релевантних 

институција на рјешавању овог проблема. 

 

На састанку Форума Зоран Инђић је упозорио присутне на проблем који је присутан 

већ дужи период, а односи се на тензије између корисника локалног водовода у засеоку 

Мутићи у Мјесној заједници Брезичани. Обзиром да је пред нама период када ће се 

више користити вода, а имајући у виду да су односи корисника водовода трајно 

нарушени, Инђић је позвао присутне (првенствено Одсјек за мјесне заједнице и 

инспекцијске органе) да се укључе у рјешавање овог проблема како не би дошло до 

ескалације сукоба и нежељених посљедица. Инђић је предложио да се види могућност 

формирања Одбора за управљање водоводом од стране Савјета мјесне заједнице. 

 

На Форуму је идентификован и проблем продаје посуђа по кућама од стране сумњивих 

лица, јер исти знају бити јако неугодни и понекад насилни. Било је и крађе у неким 

случајевима. Упозоравају се грађани да таква дешавања, уколико уоче сумљива лица, 

пријаве полицији. 

 

 

6. Остала питања 

 

Драгана Малић је подсјетила присутне да предстоји крај школске године када 

матуранти организују славље у парку средњошколског центра. Како би се избјегао 

такав вид окупљања, јер је ранијих година знало доћи и до нарушавања јавног реда и 

мира, Малић је информисала присутна да ће предложити активу средњих школа да се 

славље организује у Љетној башти. 

 

На састанку је Форум за безбједност грађана апеловао на грађане, обзиром да предстоји 

период паљења корова и прољетни радови, да воде рачуна приликом паљења ватре на 

отвореном да не би дошло до ширења пожара. 

 

Ђенадија је информисао присутне о амнестији, држању минско експлозивних средстава 

и оружја, да је акција у току и да траје до краја календарске године. Форум апелује на 

грађане да минско експлозивна средства могу предати Цивилној заштити, а оружје 

полицији. 

 

Предсједник Скупштине града предложио је на састанку да се у току наредног периода 

за услугу грађанима осмисле наљепнице са важнијим бројевима телефона, првенствено 

полиција. 

 

 

 

 

 



7. Избор предсједавајућег Форума 

 

Обзиром да је досадашњој предсједници Форума Сањи Муњиза истекао једногодишњи 

мандат, а Форум је оцијенио као успјешан и похвалан рад исте, те је продужио мандат 

на још једну годину. 

 

Чланови Форума изабрали су једногласно Сању Муњиза за предсједавајућу Форума у 

наредних годину дана. 

 

 

 

Састанак завршен у 14:30 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ФОРУМА 

Сања Муњиза, с.р. 


