
 
 
 
 
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице општине Приједор, 
одржаног у Великој сали Општинске административне службе, дана 22.09.2011. 
године, са почетком у 13:00 часова 
 
 
 
 
Присутни: 
 
Драшко Ђенадија – предсједавајући Форума, Зоран Инђић –командир ПС Приједор II, 
Зоран Јеж – Командир ПС за безбједност саобраћаја, Драгица Вукмир – Општа 
болница, Дамир Кајтез – координатор РПЗ СЈБ Приједор, Здравко Остојић – Одјељење 
за друштвене дјелатности, Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор, Стојнић Јанко 
- Територијална ватрогасна јединица, Драгица Јанковић – Служба за мјесне заједнице. 
 
 
Оправдано одсутни: 
 
Азра Пашалић – Предсједница СО Приједор, Рајко Мршић – ВД Приједор, Раденка 
Карајица – Центар за социјални рад, Слободан Ђаковић – Комунална полиција, 
Снежана Тасић – Кабинет начелника, Вања Дејановић – Дом здравља, Сања Муњиза – 
представник основног образовања, Драгана Малић – представник средњег образовања, 
Алма Ћиркић  – Тропик центар, Драган Хрваћанин – СПЦ Црквена општина Приједор. 
 
 
Дневни ред: 
 
 

1. Поздравна ријеч и увод у састанак; 
 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 
 

3. Насиље у породици и малољетничка деликвенција; 
 

4. Стање у области безбједности саобраћаја; 
 

5. Питања из домена комуналне проблематике; 
 

6. Остала питања. 
 
 



1. Поздравна ријеч и увод у састанак 
  

Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне чланове 
Форума, те саопштио приједлог дневног реда. Није било приједлога за измјене и допуне 
дневног реда и исти је једногласно усвојен. 
 
 
2. Усвајање записника са прошлог састанка 
 

Предсједавајући је отворио расправу по записнику са састанка од 30.06.2011. 
године. За расправу по овој тачки дневног реда није било пријављених, након чега је 
записник једногласно усвојен. 
 
 
3. Насиље у породици и малољетничка деликвенција 
 

Зоран Инђић, командир ПС Приједор II, изнио je одређене статистичке податке 
за осам протеклих мјесеци 2011. године на нивоу Станице јавне безбједности Приједор, 
везане за ову тачку дневног реда. Инђић је нагласио да се на нивоу општине активно 
ради на спречавању насиља у породици и малољетничке деликвенције, те да се на ту 
тему једном мјесечно одржавају састанци у Центру за социјални рад и да је стање у 
континуитету боље. За период јануар – август 2011. године, због највјероватније већег 
степена пријављивања, евидентиран је повећан број кривичних дјела насиља у 
породици. За тај период је надлежном Тужилаштву упућено 12 извјештаја о почињеном 
насиљу, у односу на исти период у 2010. години када је евидентирано 6 случајева.  По 
извјештају Тужилаштва свих 12 кривичних дјела насиља у породици, за период јануар – 
август 2011. године, је ријешено. По Закону о заштити у породици као прекршај за исти 
период јануар - август 2011. године евидентирано је 56 прекршаја и 53 извршиоца, на 
основу чега су поднесена 34 захтјева за покретање прекршајног поступка. На основу 
тога суд је донио заштитне мјере које полиција успјешно прати, а највише их се односи 
на забрану приближавања жртви. Инђић је нагласио да жртве насиља у породици више 
пријављују насиље, а да пријаве долезе и од здравствених установа, Центра за 
социјални рад, Центра за ментално здравље и грађана што указује на већи степен 
партнерског рада институција на нивоу општине. 
 
Инђић је нагласио да се по питању малољетничке деликвенције, такође, као и за насиље 
у породици, у континуитету на нивоу општине спроводе превентивне планске 
активности за спречавање малољетничке деликвенције. Планиране су и едукације које 
ће се спроводити у школама са ученицима, родитељима и наставницима. Поред 
полиције, здравства, Центра за социјални рад, Центра за ментално здравље и школа 
укључиће се и тржишна инспекција, како би пратила забрану точења и продаје 
алкохола малољетним лицима. За период јануар – август 2011. године, у односу на 
2010. годину, значајно је смањен број евидентираних кривичних дјела које су починили 
малољетници, односно за 56%. У 2010. години забиљежено је 65, а у 2011. години 28 
кривичних дјела које су починили малољетници. За кривична дјела имовинског деликта 
у 2010. забиљежено је 59, а у 2011. години 25. Кривичних дјела крађе евидентирано је у 
2010. години 38, а у 2011. години 15. Кривичних дјела тешке крађе у 2010. години 20, а 
у 2011. години 10. По наведеним показатељима за кривична дјела која су починили 
малољетници констатовано је  знатно смањење. По старосној структури  малољетних 
починилаца утврђено је да је од 14 – 16 година старости забиљежен незнатан број 



починилаца.  Већи број прекршаја по јавном реду и миру чине лица у млађој доби од 18 
– 21 годину, с тим да је у 2011. години забиљежено 46 дјела, а највећи број прекршаја 
чине лица од 21 – 30 година старосне доби и то у 2010. години 29, а у 2011. години 170 
прекршаја. Лица преко 40 година старости починила су 109 прекршаја у 2011. години. 
 
 
4. Стање у области безбједности саобраћаја 
 

Командир Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор  истакао је да 
је стање у области безбједности саобраћаја на нивоу прошлогодишњег. Од јуна мјесеца 
ове године дошло је до погоршања стања у безбједности саобраћаја и истакао као 
разлог прилив возила из иностранства, односно повећен број возила у саобраћајним 
незгодама са регистарским ознакама иностраних земаља, а огледа се претежно у 
незгодама са материјалном штетом. Што се тиче броја незгода са настрадалим лицима 
на нивоу је прошлогодишњег. За првих 8 мјесеци у 2011. години догодило се 8 
саобраћајних незгода са смртно страдалим лицима. Основни фактор, као узрок 
саобраћајних незгода, је  присуство алкохола  код возача који су учествовали у 
незгодама. У циљу превенције незгода, саобраћајна полиција је у протеклом периоду 
вршила низ репресивних радњи,  и то за 30% у односу на прошлу годину. Од 
активности је истакнута акција на нивоу Републике Српске „Заштитимо дјецу у 
саобраћају“ коју спроводи МУП РС и Ауто мото савез РС. СЈБ Приједор је у склопу 
наведене акције имала задатак да сними стање прилазних комуникација до школа, како 
би се утврдило какве су путне комуникације и да ли постоји путна сигнализација. 
Анализе су достављене надлежним органима за одржавање путева, Општинском 
Одјељењу за стамбено комуналне послове и предузећу „Приједорпутеви“ а.д. Приједор.  
 
Јеж је на састанку упознао присутне да је 29.06.2011. године ступио на снагу Закон о 
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (Сл. гласник РС 63/11) у којем 
су прецизиране надлежности и одговорности институција и органа у безбједности 
саобраћаја, те да су на републичком нивоу формирана два тијела Савјет за безбједност 
саобраћаја и Агенција. Након тога Јеж је иницирао, као што је и законска обавеза 
локалних заједница, да се на нивоу Општине Приједор формира Савјет за безбједност 
саобраћаја као савјетодавно тијело у Општини.  
 
Јеж је такође истакао да би се у ПС за безбједност саобраћаја сваке године требао на 
вријеме достављати План одржавања путева у зимском периоду што није пракса 
надлежних. 
 
5. Питања из домена комуналне проблематике 
 

О овој тачки дневног реда није било расправе због одсуства извјестиоца испред 
Одјељења за стамбено комуналне послове. 
 
6. Остала питања  
 
Осталих питања није било.                                                                                         
                                                                                                          Предсједавајући Форума 
Састанак завршен у 14,15 часова 
Записник сачинила: Драгица Јанковић                                               Драшко Ђенадија 


