
 
Број: 01/23 
 

 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 23.02.2023. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

Присутни:  

 

Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума,  

Драшко Ђенадија – Градска управа Приједор - Цивилна заштита и замјеник 

предсједавајуће Форума, Весна Пачариз – Полицијска управа Приједор,  Миланка Егић 

– ПУ Приједор ПС Приједор 1, Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС Приједор 2,  

Раденка Карајица – представница УГ „ Нада “, Небојша Макарић – представник 

Окружног јавног тужилаштва, Драгица Јанковић – представница Одсјека за мјесне 

заједнице, Миле Чавић – представник ТВСЈ, Младен Босанчић – Градска управа 

Приједор - Комунална полиција,  Здравко Будимир – Актив директора основних школа, 

Драгана Малић – представница средњих школа, Игор Милетић - представник Одјељења 

за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне и имовинско стамбене послове, 

Томислав Блаха – представник удружења „ Чешка бесједа “, Зоран Баљак – Одсјек за 

инспекцијске послове, Огњен Вукић – представник радио клуба „ Козара“,   Катарина 

Панић – Новинска агенција  „ Срна “. 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

2. Усвајање записника са прошле сједнице од 22.12.2022. године 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума у 2022. години 

4. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2023. годину 

5. Информација о стању у области опште безбједности у току 2022. године 

6. Новоидентификовани проблеми 

7. Остала питања 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

Предсједавајућа Форума поздравила је све присутне чланове Форума и упознала их са 

приједлогом дневног реда који је једногласно усвојен. 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка  

 

Записник са прошлог састанка од 22.12.2023. године једногласно је усвојен. Примједби 

није било. 

 



 

 

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума у 2022. години 

 

Извјештај је Форуму представила Вања Дејановић, предсједавајућа Форума.  

 

Током 2022.године Форум за безбједност Града Приједора је кроз успостављену и 

годинама одрживу сарадњу и комуникацију свих релевантних субјеката Града 

Приједора наставио са радом и реализацијом превентивних активности за потребе 

одржавања безбједносне ситуације неопходне за сигуран живот и просперитет свих 

наших грађана. 

У 2022.години  одржано је 5 редовних сједница према утврђеном дневном реду који је 

укључивао тематске области у оквиру којих су разматране најразличитије безбједносне  

теме као што су: 

- Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2022.годину , 

- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума за 2021. годину , 

- Усвајање „ Стратешког безбједносног плана Форума за безбједност за период 

2022 – 2026. год“ 

- Реализација програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном 

плану Форума за безбједност Града Приједора за период 2022-2026.год. 

- Провођење Акционог плана и Плана превентивних активности на сузбијању 

малољетничке делинквенције и примјену алтернативних мјера кроз одржавање 

радних састанака Радне групе, предавања у основним и средњим школама на 

тему „Вршњачко насиље“ и на теме које су у вези са злоупотребом дрога и 

интернета на друштвеним мрежама, 

- Провођење Програма за спречавање насиља у породици и јачање капацитета 

установа за потребе сузбијања ове појаве у друштву , 

- Подршка активностима у борби против корупције кроз подстицање израде 

властитих планова интегритета , 

- Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела 

почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора, 

- Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике у сврху покретања 

одговарајућих иницијатива и активности у заједници, 

- Подршка активностима Омладинског савјета Града у вези са пројектом „Сви за 

здравље, здравље за све“ и у вези са реализацијом пројекта „Викенд спорта“, 

- Подршка Форума промотивним и превентивним активностима релевантних 

установа Града, 

- Подршка Форума спроведеним активностима ЦСР Приједор у промоцији 

хранитељства, 

- Подршка Форума активностима који су у вези са радом групе која би се бавила 

проблемом просјачења на подручју Града и потписивању одговарајућег 

протокола о поступања и дјеловању надлежних органа у овој области, 

- Подршка Форума у спровођењу активности у вези са праћењем и препознавањем 

индикатора из области безбједности саобраћаја у Граду и њихова реализација, 



- Подршка и промоција Форума активностима које су од стране полиције и 

осталих субјекат Града спроведене кроз припрему и планирање туристичке 

сезоне, 

- Укљученост Форума у упознавању са едукативним обукама и округлом столу 

који је организован за службенике ПУ Приједор на тему дјеловања у случају 

инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда, 

- Подршка Форума активностима који су спроведени кроз посјету ученика 

вјерским установама и објектима у сврху промоције разумијевања различитости 

на подручју Града, 

- Подршка Форума и похвала појединцима и организацијама које дају допринос у 

промоцији рада Форума и праћењу рада Форума, 

- Подршка Форума активностима које су значајне са аспекта безбједности 

саобраћаја и саобраћајне културе, а односе се на побољшање стања безбједности 

саобраћаја и смањењу саобраћајних незгода кроз кампању „ Заштитимо дјецу у 

саобраћају “ и манифестацију „ Дан без аутомобила “, 

- Праћење и подршка Форума активностима ЦСР Пријдор у обиљежавању Дјечије 

недјеље која је спроведена под слоганом „ Подијели радост, знање, љубав “, 

- Подршка Форума и учешће у раду Савјета за безбједност у вези са доношењем 

Резолуције о неприхватању изградње одлагалишта нуклеарног отпада у општини 

Двор, 

- Наставак претходних активности које су се спроводиле и током овог периода у 

вези са постављањем саобраћајних знакова и правовременог отклањања других 

уочених недостатака на путној мрежи на подручју града Приједора, 

- Редовно праћење Форума у погледу ванредне ситуацију која се тиче актуелне 

епидемиолошке ситуације на подручју града Приједора. 

 

Форум за безбједност заједнице је наставио са радом током извјештајног периода 

дајући допринос и подршку свим активностима од значаја у погледу остваривања што 

боље безбједносне ситуације у граду Приједору. 

Записници са сједница  Форума су правовремено достављани Градоначелнику, 

органима градске упаве, Полицијској управи Приједор и осталим институцијама и 

субјектима који учествују у раду Форума. На сједницама Форума омогућено је 

присуство свих заинтересованих медија. 

Примједби на извјештај о раду  није било и исти је  једногласно усвојен. 

 

4. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2023. годину 

 

Програм рада је Форуму представио Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће 

Форума: 

 

Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2023. години базираће се на 

реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном  плану 

Форума за безбједност заједнице Града Приједора за период 2022 – 2026. година, као и 

на реализацији задатака који  проистекну из актуелне безбједносне ситуације на 

подручју града Приједора у току 2023. године, а све у циљу даљег унапређења општег 



безбједносног амбијента као и до сада постигнутог нивоа рада по свим сегментима 

безбједности. 

 
 Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз слиједеће активности : 

 

4.1. Провођење акционог плана и Плана превентивних активности на сузбијању 

малољетничке деликвенције и примјена алтернативних мјера кроз: 

  - Одржавање редовних радних састанака Радне групе на нивоу града Приједора, 

  - Предавања у основним и средњим школама на тему „ Вршњачко насиље „ 

  - Предавања у основним и срењим школама на тему употреба дрога и опасности 

                            од злоупотребе интернета на друштвеним мрежама. 

  -Провођење превентивне кампање „ Петарде нису играчке“ 

 

4.2. Провођење Програма за спречавање насиља у породици и јачање капацитета 

установа за супростављање овој појави кроз: 

  - Промоција здравих стилова живота, превенција болести зависности и кампање 

                            за  спречавање насиља у породици, 

  - Промоција породичних вриједности и утицај на свијест младих људи кроз  

                            одговорно  родитељство, 

  - Подршка јачању капацитета институција за помоћ жртвама насиља у породици. 

  - Подршка и провођење превентивних програма у раду са дјецом и омладином 

    кроз дневно збрињавање – Дневне центре 

 

4.3. Борба против корупције 

 – Подршка изради и усвајању властитих планова интегритета институција које 

    учествују  у раду Форума за безбједност, 

                           -  Рад на пријавама за корупцију и праћење предмета, 

 -  Едукација грађана на уочавању и пријављивању коруптивних радњи. 

  

 4.4.  Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела   

почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2022.-2025. године 

кроз: 

  - Редовно одржавање кварталних састанака субјеката чланова Фокус групе, 

  - Поступање по Акционом плану превенције и координација заједничких 

                            активности, 

  - Јавно реаговање и осуда свих инцид. и кривичних дјела почињених из мржње и 

                            предрасуда. 

 

 

         4.5. Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих иницијатива на 

питањима формализације рада Форума за безбједност како у легислативи републичког тако и 

локалног нивоа власти. 

 

        4.6.Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност кроз      

рад регионалних канцеларија МЗ. 

 

        4.7.Учешће у различитим кампањама „ Заштитимо дјецу у саобраћају „  , „ Безбједност   и 

превенција криминала почињу са вама „ , „ Стоп просјачењу „  „ Вози опрезно – путуј безбједно 

“  „ Лако је брзину смањити “, „ Дигитални свијет “ и  др. 

 

        4.8..Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске  

помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава. 



 

      4.9..Редовно   праћење   актуелне   безбједносне   проблематике   по   свим   сегментима  и  

по потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници. 

 

     4.10. Промоција волонтерског рада у заједници. 

 

     4.11.. Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града Приједора. 

                                                                                              

 Примједби на Програм рада није било и исти је једногласно усвојен.                                                                                                                                   

 

5. Информација о стању у области опште безбједности у току 2022. године 

 

Информацију је Форуму представила Весна Пачариз испред ПУ Приједор. 

 

Укупно стање безбједности на подручју Полицијске управе Приједор у периоду јануар-

децембар 2022. године, може се оцијенити као задовољавајуће, док је је током првог 

кваратала протекле године, дошло до усложњавања стања безбједности, што је изазвало 

узнемиреност грађана како на подручју града тако и шире.  

У марту мјесецу евидентирана су два кривична дјела „Тешко убиство“.  

Предузетим мјерама и радњама на расвјетљавању кривичног дјела „Тешко убиство“ 

откривено је и расвјетљено кривично дјело „Убиство дјетета при порођају“ за које је 

надлежном тужилаштву достављен извјештај против једног лица.  

У области стања криминалитета евидентирано је смањење броја евидентираних 

кривичних дјела за 5,6% у односу на 2021. годину. Расвјетљеност кривичних дјела по 

непознатом извршиоцу износи 64%, док је проценат укупне расвјетљености 88%.      

  Стање у области јавног реда и мира и безбједности саобраћаја је одржано на 

задовољавајућем нивоу. Из области јавног реда и мира евидентирано 509 прекршаја. 

Сви јавни скупови протекли су без инцидената, а успјешно су обезбјеђене све 

активности током одржавања Општих избора. Период туристичке сезоне протекао је 

безбједно, без инцидената који би изазвали већу изнемиреност грађана, као и период 

новогодишњих и божићних празника. 

Полицијска управа Приједор је у протеклој години из области безбједности 

саобраћаја евидентирала 862 саобраћајне незгоде. Број саобраћајних незгода са 

погинулим лицима је у паду за три незгоде мање у односу на прошлу годину, односно у 

С/Н смртно је страдало 12 лица, а 2021. године 15 лица. 

С циљем очувања стања безбједности у области саобраћаја, полицијски 

службеници ПУ Приједор у складу са кретањем стања безбједности, анализама и 

процјенама, у наредном периоду предузеће превентивно - репресивне и планске 

активности, с акцентом на теже облике прекршаја (алкохол, прекорачење дозвољене 

брзине и др.).  

 Полицијски службеници Полицијске управе Приједор, у наредном периоду 

наставиће са континуираним планирањем, организовањем и провођењем свих 

потребних мјера и активности на заштити и превенцији од тероризма, као и спречавању 

свих видова и облика криминалитета, одржавању стабилног и повољног стања јавног 

реда и мира, стварању реалних предуслова за безбједније одвијање саобраћаја на 

путевима, ефикаснијој заштити од пожара, експлозија и хаварија као и на остваривању 

других задатака у циљу потпуније заштите личне и имовинске безбједности грађана.  

 Такође, у ранијем периоду успостављена је добра сарадња Полицијске управе 

Приједор са органима локалне самоуправе, правосудним институцијама, 

организацијама и удружењима, као и представницима медија, а иста је настављена и 

током 2022. године. 



 

6. Новоидентификовани проблеми 

  

Драгана Малић, представница средњих школа упозорила је на проблем недоличног  

понашања навијачких група након утакмице Рудар – Борац у Приједору. 

Представници Полицијске управе извјестили су Форум о предузетим мјерама према 

екстремним навијачима и образложили  сложеност процедура које примјењују у 

оваквим случајевима и потешкоћама са којима се сусрећу. Форум је закључио да је 

потребно у наредном периоду организовано од стране више различитих институција 

радити са популацијом навијача, посебно кроз активности Омладинског савјета града 

Приједора, као и на приједлозима за унапређење законских рјешења из ове области.  

 

Огњен Вукић, представник радио клуба  „ Козара “ представио је проблем престанка 

рада телефоније на подручју града у условима дужег нестанка електричне енергије што 

се десило недавно када су грађани били онемогућени да бирају телефонске бројеве 

хитних служби. Предложио је да се надлежни оператери и представници институција 

озбиљније позабаве овим проблемом првенствено када је у питању обезбјеђење 

алтернативних начина напајања електричном енергијом. 

 

 

7. Остала питања 

 

Драшко Ђенадија , замјеник предсједавајуће Форума, образложио је Форуму начин 

дјеловања представника Форума услед непримјереног обраћања ефендије Амира 

Махића из Козарца при чему је констатовано да је реакција институција града 

Приједора на челу са градоначелником била правовремена и у складу са принципима     

„ Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и 

предрасуда.“ 

 

Такође је упознао чланове Форума да ће се дана 27 и 28. фебруара у организацији 

мисије ОСЦ-е одржати конференција на тему „ Превенција и борба против насилног 

екстремизма“ на коју је позван и представник Форума за безбједност. 

 

Од стране Форума подржана је организација састанка у организацији Одјељења за 

друштвене дјелатности, Одсјека за цивилну заштиту и Територијалне ватрогасно 

спасилачке јединице са представницима Актива директора основних и средњих школа 

на тему израде властитих планова заштите и спасавања у условима елементарних 

непогода са приједлогом да се у наредном периоду осмисле и изведу и показне вјежбе 

евакуације и заштите и спасавања ученика и наставника у школским објектима. 

 

 

Сједница је завршена у 14,10 часова 

Записник сачинио: Драшко Ђенадија  

 

Предсједавајућа Форума 

Вања Дејановић 

 

 

 

 



 
Broj: 01/23 
 

 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 13:00 časova 

 

 

Prisutni:  

 

Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma,  Draško 

Đenadija – Gradska uprava Prijedor - Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma, 

Vesna Pačariz – Policijska uprava Prijedor,  Milanka Egić – PU Prijedor PS Prijedor 1, Mile 

Došenović – PU Prijedor PS Prijedor 2,  Radenka Karajica – predstavnica UG „ Nada “, 

Nebojša Makarić – predstavnik Okružnog javnog tužilaštva, Dragica Janković – predstavnica 

Odsjeka za mjesne zajednice, Mile Čavić – predstavnik TVSJ, Mladen Bosančić – Gradska 

uprava Prijedor - Komunalna policija,  Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, 

Dragana Malić – predstavnica srednjih škola, Igor Miletić - predstavnik Odjeljenja za 

saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne i imovinsko stambene poslove, Tomislav Blaha 

– predstavnik udruženja „ Češka besjeda “, Zoran Baljak – Odsjek za inspekcijske poslove, 

Ognjen Vukić – predstavnik radio kluba „ Kozara“,   Katarina Panić – Novinska agencija  „ 

Srna “. 

 

Dnevni red: 

 

8. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće 

9. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice od 22.12.2022. godine 

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Foruma u 2022. godini 

11. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2023. godinu 

12. Informacija o stanju u oblasti opšte bezbjednosti u toku 2022. godine 

13. Novoidentifikovani problemi 

14. Ostala pitanja 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće 

 

Predsjedavajuća Foruma pozdravila je sve prisutne članove Foruma i upoznala ih sa 

prijedlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. 

 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka  

 

Zapisnik sa prošlog sastanka od 22.12.2023. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije 

bilo. 

 

 



 

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Foruma u 2022. godini 

 

Izvještaj je Forumu predstavila Vanja Dejanović, predsjedavajuća Foruma.  

 

Tokom 2022.godine Forum za bezbjednost Grada Prijedora je kroz uspostavljenu i godinama 

održivu saradnju i komunikaciju svih relevantnih subjekata Grada Prijedora nastavio sa radom 

i realizacijom preventivnih aktivnosti za potrebe održavanja bezbjednosne situacije 

neophodne za siguran život i prosperitet svih naših građana. 

U 2022.godini  održano je 5 redovnih sjednica prema utvrđenom dnevnom redu koji je 

uključivao tematske oblasti u okviru kojih su razmatrane najrazličitije bezbjednosne  teme kao 

što su: 

- Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2022.godinu , 

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Foruma za 2021. godinu , 

- Usvajanje „ Strateškog bezbjednosnog plana Foruma za bezbjednost za period 2022 – 

2026. god“ 

- Realizacija programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu 

Foruma za bezbjednost Grada Prijedora za period 2022-2026.god. 

- Provođenje Akcionog plana i Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju 

maloljetničke delinkvencije i primjenu alternativnih mjera kroz održavanje radnih 

sastanaka Radne grupe, predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu 

„Vršnjačko nasilje“ i na teme koje su u vezi sa zloupotrebom droga i interneta na 

društvenim mrežama, 

- Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za 

potrebe suzbijanja ove pojave u društvu , 

- Podrška aktivnostima u borbi protiv korupcije kroz podsticanje izrade vlastitih planova 

integriteta , 

- Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih 

iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora, 

- Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike u svrhu pokretanja 

odgovarajućih inicijativa i aktivnosti u zajednici, 

- Podrška aktivnostima Omladinskog savjeta Grada u vezi sa projektom „Svi za 

zdravlje, zdravlje za sve“ i u vezi sa realizacijom projekta „Vikend sporta“, 

- Podrška Foruma promotivnim i preventivnim aktivnostima relevantnih ustanova 

Grada, 

- Podrška Foruma sprovedenim aktivnostima CSR Prijedor u promociji hraniteljstva, 

- Podrška Foruma aktivnostima koji su u vezi sa radom grupe koja bi se bavila 

problemom prosjačenja na području Grada i potpisivanju odgovarajućeg protokola o 

postupanja i djelovanju nadležnih organa u ovoj oblasti, 

- Podrška Foruma u sprovođenju aktivnosti u vezi sa praćenjem i prepoznavanjem 

indikatora iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u Gradu i njihova realizacija, 

- Podrška i promocija Foruma aktivnostima koje su od strane policije i ostalih subjekat 

Grada sprovedene kroz pripremu i planiranje turističke sezone, 

- Uključenost Foruma u upoznavanju sa edukativnim obukama i okruglom stolu koji je 

organizovan za službenike PU Prijedor na temu djelovanja u slučaju incidenata i 

krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda, 



- Podrška Foruma aktivnostima koji su sprovedeni kroz posjetu učenika vjerskim 

ustanovama i objektima u svrhu promocije razumijevanja različitosti na području 

Grada, 

- Podrška Foruma i pohvala pojedincima i organizacijama koje daju doprinos u 

promociji rada Foruma i praćenju rada Foruma, 

- Podrška Foruma aktivnostima koje su značajne sa aspekta bezbjednosti saobraćaja i 

saobraćajne kulture, a odnose se na poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja i 

smanjenju saobraćajnih nezgoda kroz kampanju „ Zaštitimo djecu u saobraćaju “ i 

manifestaciju „ Dan bez automobila “, 

- Praćenje i podrška Foruma aktivnostima CSR Prijdor u obilježavanju Dječije nedjelje 

koja je sprovedena pod sloganom „ Podijeli radost, znanje, ljubav “, 

- Podrška Foruma i učešće u radu Savjeta za bezbjednost u vezi sa donošenjem 

Rezolucije o neprihvatanju izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u opštini Dvor, 

- Nastavak prethodnih aktivnosti koje su se sprovodile i tokom ovog perioda u vezi sa 

postavljanjem saobraćajnih znakova i pravovremenog otklanjanja drugih uočenih 

nedostataka na putnoj mreži na području grada Prijedora, 

- Redovno praćenje Foruma u pogledu vanredne situaciju koja se tiče aktuelne 

epidemiološke situacije na području grada Prijedora. 

 

Forum za bezbjednost zajednice je nastavio sa radom tokom izvještajnog perioda dajući 

doprinos i podršku svim aktivnostima od značaja u pogledu ostvarivanja što bolje 

bezbjednosne situacije u gradu Prijedoru. 

Zapisnici sa sjednica  Foruma su pravovremeno dostavljani Gradonačelniku, organima 

gradske upave, Policijskoj upravi Prijedor i ostalim institucijama i subjektima koji učestvuju u 

radu Foruma. Na sjednicama Foruma omogućeno je prisustvo svih zainteresovanih medija. 

Primjedbi na izvještaj o radu  nije bilo i isti je  jednoglasno usvojen. 

 

4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2023. godinu 

 

Program rada je Forumu predstavio Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće Foruma: 

 

Rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2023. godini baziraće se na 

realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom  planu Foruma za 

bezbjednost zajednice Grada Prijedora za period 2022 – 2026. godina, kao i na realizaciji 

zadataka koji  proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada Prijedora u 

toku 2023. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta kao i do 

sada postignutog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti. 

 
 Realizacija programskih zadataka Foruma sprovodiće se kroz slijedeće aktivnosti : 

 

7.1. Provođenje akcionog plana i Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke 

delikvencije i primjena alternativnih mjera kroz: 

  - Održavanje redovnih radnih sastanaka Radne grupe na nivou grada Prijedora, 

  - Predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu „ Vršnjačko nasilje „ 

  - Predavanja u osnovnim i srenjim školama na temu upotreba droga i opasnosti 

                            od zloupotrebe interneta na društvenim mrežama. 

  -Provođenje preventivne kampanje „ Petarde nisu igračke“ 

 



7.2. Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za 

suprostavljanje ovoj pojavi kroz: 

  - Promocija zdravih stilova života, prevencija bolesti zavisnosti i kampanje 

                            za  sprečavanje nasilja u porodici, 

  - Promocija porodičnih vrijednosti i uticaj na svijest mladih ljudi kroz  

                            odgovorno  roditeljstvo, 

  - Podrška jačanju kapaciteta institucija za pomoć žrtvama nasilja u porodici. 

  - Podrška i provođenje preventivnih programa u radu sa djecom i omladinom 

    kroz dnevno zbrinjavanje – Dnevne centre 

 

7.3. Borba protiv korupcije 

 – Podrška izradi i usvajanju vlastitih planova integriteta institucija koje 

    učestvuju  u radu Foruma za bezbjednost, 

                           -  Rad na prijavama za korupciju i praćenje predmeta, 

 -  Edukacija građana na uočavanju i prijavljivanju koruptivnih radnji. 

  

 4.4.  Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela   počinjenih iz 

mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2022.-2025. godine kroz: 

  - Redovno održavanje kvartalnih sastanaka subjekata članova Fokus grupe, 

  - Postupanje po Akcionom planu prevencije i koordinacija zajedničkih 

                            aktivnosti, 

  - Javno reagovanje i osuda svih incid. i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i 

                            predrasuda. 

 

 

         4.5. Nastavak započetih aktivnosti na konačnoj realizaciji pokrenutih inicijativa na pitanjima 

formalizacije rada Foruma za bezbjednost kako u legislativi republičkog tako i lokalnog nivoa vlasti. 

 

        4.6.Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz      rad 

regionalnih kancelarija MZ. 

 

        4.7.Učešće u različitim kampanjama „ Zaštitimo djecu u saobraćaju „  , „ Bezbjednost   i 

prevencija kriminala počinju sa vama „ , „ Stop prosjačenju „  „ Vozi oprezno – putuj bezbjedno “  „ 

Lako je brzinu smanjiti “, „ Digitalni svijet “ i  dr. 

 

        4.8..Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske  pomoći i 

upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. 

 

      4.9..Redovno   praćenje   aktuelne   bezbjednosne   problematike   po   svim   segmentima  i  po 

potrebi pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici. 

 

     4.10. Promocija volonterskog rada u zajednici. 

 

     4.11.. Ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice grada Prijedora. 

                                                                                              

 Primjedbi na Program rada nije bilo i isti je jednoglasno usvojen.        

 

 

 

 

                                                                                                                            

 



8. Informacija o stanju u oblasti opšte bezbjednosti u toku 2022. godine 

 

Informaciju je Forumu predstavila Vesna Pačariz ispred PU Prijedor. 

 

Ukupno stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Prijedor u periodu januar-decembar 

2022. godine, može se ocijeniti kao zadovoljavajuće, dok je je tokom prvog kvaratala protekle 

godine, došlo do usložnjavanja stanja bezbjednosti, što je izazvalo uznemirenost građana kako 

na području grada tako i šire.  

U martu mjesecu evidentirana su dva krivična djela „Teško ubistvo“.  Preduzetim 

mjerama i radnjama na rasvjetljavanju krivičnog djela „Teško ubistvo“ otkriveno je i 

rasvjetljeno krivično djelo „Ubistvo djeteta pri porođaju“ za koje je nadležnom tužilaštvu 

dostavljen izvještaj protiv jednog lica.  

U oblasti stanja kriminaliteta evidentirano je smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 

5,6% u odnosu na 2021. godinu. Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu 

iznosi 64%, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti 88%.      

  Stanje u oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja je održano na 

zadovoljavajućem nivou. Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano 509 prekršaja. Svi javni 

skupovi protekli su bez incidenata, a uspješno su obezbjeđene sve aktivnosti tokom 

održavanja Opštih izbora. Period turističke sezone protekao je bezbjedno, bez incidenata koji 

bi izazvali veću iznemirenost građana, kao i period novogodišnjih i božićnih praznika. 

Policijska uprava Prijedor je u protekloj godini iz oblasti bezbjednosti saobraćaja 

evidentirala 862 saobraćajne nezgode. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima je u 

padu za tri nezgode manje u odnosu na prošlu godinu, odnosno u S/N smrtno je stradalo 12 

lica, a 2021. godine 15 lica. 

S ciljem očuvanja stanja bezbjednosti u oblasti saobraćaja, policijski službenici PU 

Prijedor u skladu sa kretanjem stanja bezbjednosti, analizama i procjenama, u narednom 

periodu preduzeće preventivno - represivne i planske aktivnosti, s akcentom na teže oblike 

prekršaja (alkohol, prekoračenje dozvoljene brzine i dr.).  

 Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, u narednom periodu nastaviće sa 

kontinuiranim planiranjem, organizovanjem i provođenjem svih potrebnih mjera i aktivnosti 

na zaštiti i prevenciji od terorizma, kao i sprečavanju svih vidova i oblika kriminaliteta, 

održavanju stabilnog i povoljnog stanja javnog reda i mira, stvaranju realnih preduslova za 

bezbjednije odvijanje saobraćaja na putevima, efikasnijoj zaštiti od požara, eksplozija i 

havarija kao i na ostvarivanju drugih zadataka u cilju potpunije zaštite lične i imovinske 

bezbjednosti građana.  

 Takođe, u ranijem periodu uspostavljena je dobra saradnja Policijske uprave Prijedor 

sa organima lokalne samouprave, pravosudnim institucijama, organizacijama i udruženjima, 

kao i predstavnicima medija, a ista je nastavljena i tokom 2022. godine. 

 

9. Novoidentifikovani problemi 

  

Dragana Malić, predstavnica srednjih škola upozorila je na problem nedoličnog  ponašanja 

navijačkih grupa nakon utakmice Rudar – Borac u Prijedoru. 

Predstavnici Policijske uprave izvjestili su Forum o preduzetim mjerama prema ekstremnim 

navijačima i obrazložili  složenost procedura koje primjenjuju u ovakvim slučajevima i 

poteškoćama sa kojima se susreću. Forum je zaključio da je potrebno u narednom periodu 

organizovano od strane više različitih institucija raditi sa populacijom navijača, posebno kroz 

aktivnosti Omladinskog savjeta grada Prijedora, kao i na prijedlozima za unapređenje 

zakonskih rješenja iz ove oblasti.  

 



Ognjen Vukić, predstavnik radio kluba  „ Kozara “ predstavio je problem prestanka rada 

telefonije na području grada u uslovima dužeg nestanka električne energije što se desilo 

nedavno kada su građani bili onemogućeni da biraju telefonske brojeve hitnih službi. 

Predložio je da se nadležni operateri i predstavnici institucija ozbiljnije pozabave ovim 

problemom prvenstveno kada je u pitanju obezbjeđenje alternativnih načina napajanja 

električnom energijom. 

 

 

10. Ostala pitanja 

 

Draško Đenadija , zamjenik predsjedavajuće Foruma, obrazložio je Forumu način djelovanja 

predstavnika Foruma usled neprimjerenog obraćanja efendije Amira Mahića iz Kozarca pri 

čemu je konstatovano da je reakcija institucija grada Prijedora na čelu sa gradonačelnikom 

bila pravovremena i u skladu sa principima     „ Akcionog plana prevencije incidenata i 

krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda.“ 

 

Takođe je upoznao članove Foruma da će se dana 27 i 28. februara u organizaciji misije OSC-

e održati konferencija na temu „ Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma“ na koju je 

pozvan i predstavnik Foruma za bezbjednost. 

 

Od strane Foruma podržana je organizacija sastanka u organizaciji Odjeljenja za društvene 

djelatnosti, Odsjeka za civilnu zaštitu i Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice sa 

predstavnicima Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na temu izrade vlastitih planova 

zaštite i spasavanja u uslovima elementarnih nepogoda sa prijedlogom da se u narednom 

periodu osmisle i izvedu i pokazne vježbe evakuacije i zaštite i spasavanja učenika i 

nastavnika u školskim objektima. 

 

 

Sjednica je završena u 14,10 časova 

Zapisnik sačinio: Draško Đenadija  

 

Predsjedavajuća Foruma 

Vanja Dejanović 

 

 

 


