
 
Број: 02/19 
 

 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у 

згради Градске управе на Јерези дана 28.03.2019. године, са почетком у 13:00 

часова 

 

 

Присутни:  

 

Драшко Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег 

Форума, Зоран Инђић – представник Полицијске управе Приједор, Младен Стојановиц 

– представник ТВЈ Приједор, Миле Дошеновић ПУ Приједор - ПС Приједор И, 

Томислав Блаха – Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Младен Босанчић – представник 

Комуналне полиције ГУ, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено 

комуналне послове ГУ, Огњен Вукић – представник Радиоаматерског клуба „Козара“ 

Приједор, Омер Реџић – Исламска вјерска заједница, Мирко Бркић – АМД Приједор, 

Дарко Драгић – представник Одсјека за инспекцијске послове ГУ, Даворин Шикман – 

представник Арцелор Митал Приједор,  Бранка Јандрић Вуковић и Драгана Вукић – 

представници ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Драгана Малић – представник ЈУ 

“Средњошколски центар Приједор”, Синиша Обрадовић и Сандра Кусоњић – 

представници ЈЗУ Дом здравља Приједор, Катарина Панић – представник медија, 

Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице ГУ и секретар Форума. 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка;  

3. Актуелни инциденти који су се десили на подручју града Приједора; 

4. Информација о обиљежавању међународног дана социјалног рада; 

5. Малољетничка деликвенција; 

6. Новоидентификовани проблеми; 

7. Остала питања. 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег 

 

Због оправданог одсуства предсједавајућег Форума, потпредсједник Форума Драшко 

Ђендија поздравио је присутне чланове Форума и госте, те прочитао приједлог дневног 

реда који је једногласно усвојен. 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка  



 

Записник са прошлог састанка Форума, број  01/19 од  31.01.2019. године, једногласно 

је усвојен. Примједби на записник није било. 

 
 

3. Актуелни инциденти који су се десили на подручју града Приједора 

 

Драшко Ђенадија информисао је присутне о инцидентима који су се десили на 

подручју града, а односе се на насилничко понашање према лицу бошњачке 

националности као  и писање графита на више мјеста у граду  и на помоћном објекту 

градске џамије.  Везано за ова два инцидента одржан је састанак код градоначелника са 

представницима бошњачких политичких партија и руководством Форума за 

безбједност, након чега су се учесници састанка обратили јавности,  осудили наведене 

догађаје као непримјерене и позвали надлежне институције да наставе рад на 

откривању починилаца ових дјела и о томе правовремено обавјесте јавност. 

 

Зоран Инђић упознао је присутне да су полицијски службеници Полицијске управе 

Приједор дана 12.03.2019. године лишили слободе лице Р.М. (1988) из Приједора, због 

постојања основа сумње да је дана 11.03.2019. године, на отпаду секундарних сировина 

у Приједору починио кривична дјела “Злостављање, мучење и друго нељудско и 

понижавајуће поступање” и “Тјелесна повреда” на штету тридесетдеветогодишњег 

лица бошњачке националности из Приједора. Полиција је привела, испитала лице и 

доставила извјештај тужилаштву. Све даље мјере и радње према лицу лишеном слободе 

предузимаће се у сарадњи са поступајућим тужиоцем Окружног јавног тужилаштва 

Приједор.  

 

Инђић истиче да је лице које је направило овај инцидент одавно познато полицији и 

апеловао на здравствене установе, Центар за социјални рад и суд да се оваква 

лица/појединци ставе под контролу обзиром на склоност чињења оваквих 

дјела/инцидената. Инђић истице да је потребно превентивно дјеловати, односно имати 

правовремене информације у циљу спречавања оваквих дјела, обзиром да долазе 

вјерски празници када већи број наших грађана долази из иностранства. Полицији су 

потребне информације о оваквим лицима која су склона чињењу оваквих 

дјела/инцидената. 

 

Инђић је упознао присутне да су полицијски службеници Полицијске управе Приједор 

дана 19.03.2019. године идентификовали и извршили криминалистичку обраду лица 

иницијала Б.П. (1981) из Приједора због постојања сумње да је извршио кривично дјело 

“Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње”. Осумњичени се терети да је дана 

04.03.2019. и 05.03.2019. године у улици Мухарема Суљановића на зиду помоћног 

објекта – гараже која се налази у непосредној близини вјерског објекта, те испред улаза 

у наведени објекат исписало графите “Исус”, као и четири ћирилична слова “С”. 

Графите истог садржаја осумњичени је ,такође, исписао на стамбеној згради која се 

налази у улици Мухарема Суљановића, затим у улици Бранислава Нушића на асфалтној 

подлози испред улаза у вјерски објекат, као и на мосту у мјесту Чараково. Након 

комплетирања и документовања предмета, против овог лица Окружном јавном 

тужилаштву Приједор достављен је извјештај за кривично дјело “Јавно изазивање и 

подстицање насиља и мржње”. У откривању починиоца овог дјела помогао је видео 

надзор на подручју града. 



Такође, полицијски службеници Полицијске управе Приједор у сарадњи са 

полицијским службеницима Полицијске станице Гацко, а под надзором Окружног 

јавног тужилаштва Приједор, дана 18.03.2019. године, идентификовали су и испитали 

лице иницијала Р.Д. (1981) из Гацка, због постојања сумње да је извршило кривично 

дјело “Угрожавање сигурности”. Осумњичено лице се терети да је дана 03.03.2019. и 

16.03.2019. године, путем друштвених мрежа “Фацебоок” и “Мессенгер” упутило 

пријетње по живот вјерском службенику из Новог Града и члановима његове породице. 

Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву 

Приједор против овог лица достављен је извјештај за кривично дјело “Угрожавање 

сигурности”. 

 

Инђић истиче да је полиција брзо радила на расвјетљавању ових дијела и да је за сва 

предала извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор. 

 

Ђенадија је , такође, упознао присутне да је дана 19.03.2019. одрзан састанак 

представника субјеката који проводе активности из Плана превенције инцидената и 

кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда. На овом састанку кроз извјештаје 

субјеката прикупљена је грађа за израду информације о реализацији овог плана која ће 

се упутити према Скупштини града, а разговарано је о актуелним инцидентима који су 

се десили на подручју града и донесени закључци који опредјељују дјеловање у овој 

области за наредни период. И на овом састанку од стране свих учесника најоштрије су 

осуђени инциденти који су се десили и констатовано је да су све институције града на 

вријеме осдудиле наведене инциденте и послале јасну поруку да се оваква дјела неће 

толерисати. Апеловано је да је потребно од стране надлежних успоставити процедуру 

бржег уклањања непримјерених графита, као и контролу и брисање непримјерених 

садржаја са друштвених мрежа који су пратили ове догађаје. 

  

Омер Реџић, имам градске џамије и представник Исламске вјерске заједнице изразио је 

захвалност свим институцијама на подручју града на правовременом дјеловању и 

расвјетљавању ових дјела и позвао све вјерске службенике да раде на спречавању 

оваквих инцидената, да едукативно и проактивно дјелују у својим вјерским 

заједницама. 

 

По окончању свих дискусија по овој тачки дневног реда Форум за безбједност 

заједнице града Приједора је својим закључком најоштрије  осудио наведене инциденте 

и констатовао да су све институције реаговале у складу са одредбама Акционог плана  

превенције и показале да наш град посједује потребне капацитете да се организовано 

супротстави појавама овакаве врсте. 

 

 

4. Информација о обиљежавању међународног дана социјалног рада 

 

Драгана Вукић, испред Центра за социјални рад упознала је присутне да се 

Међународни дан социјалног рада обиљежава трећег уторка у мјесецу марту од 1983. 

године када је успостављен од стране Свјетске федерације социјалних радника. 

Овогодишњи Међународни дан социјалног рада обиљежен је под слоганом 

„Промовисање значаја људских односа“. Том приликом ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор је у уторак, 19. марта, на Тргу Мајора Зорана Карлице организовао инфо пулт 

гдје су стручни радници Установе заједно са директорицом и суграђанима настојали 



приближити значај узајамних људских односа и указати на потребу јачања социјалне 

мреже и подршке према најрањивијим категоријама друштва. Овогодишња тема имала 

је за циљ подизање свијести о значају узајамних људских односа, посебно према 

рањивим категоријама као што су старија лица која су без адекватног породичног 

старања, материјално необезбијеђена и лица без социјалне подршке окружења, лица са 

проблемима у менталном здрављу, партнери са нарушеним односима у брачним и 

ванбрачним заједницама, дјеца у сукобу са законом, васпитно запуштена и занемарена 

дјеца. Анализом структуре корисника протекле двије године уочава се пораст броја 

корисника у свим сегментима социјалне и породично правне заштите, а што је уско 

повезано и са видљиво ослабљеним квалитетом узајамних односа. Анализом породичне 

мреже наведене категорије уочава се да је код већине корисника изразито сиромашна 

породична структура, те изостаје подршка сродника и комшија, односно изостају 

квалитетни и подржавајући међуљудски односи. Истог дана, стручни радници спровели 

су и анкетирање старијих суграђана, у циљу истраживања њихових потреба, 

здравствене и материјалне ситуације и подршке коју имају од уже и шире социјалне 

мреже. 

 

Драшко Ђенадија истакао је да Форум о свему овоме прича од свог оснивања и додао 

да је потребно да се све институције развијају посебан сензибилитет према рањивим 

категоријама становништва и активно се укључе у рјешавање њихових проблема. 

 

 

5. Малољетничка деликвенција 

 

Бранка Јандрић Вуковић упознала је присутне о статистичким показатељема стања у 

области малољетничке делинквенције утемељене на евиденцијама Центра за социјални 

рад. У току 2018. године поднесено је 45 пријава од стране Полицијске управе 

Приједор, Окружног јавног тужилаштва и Основног суда Приједор према малољетним 

починиоцима кривичних дјела и прекршајних радњи. Од тога 27 малољетника је 

процесуирано због почињеног кривичног дјела, док је 18 малољетника починило 

прекршајне радње. Током 2017. године евидентирано је 36 малољетних починилаца (19 

кривичних дјела и 17 прекршајних радњи).  

 

У току 2018. године је забрињавајући податак да је евидентирано 10-оро дјеце млађе од 

14 година тј. кривично неодговорних лица починилаца казнених дјела, док у току 2017. 

године нисмо имали ниједно дијете млађе од 14 година. Најмлађе евидентирано дијете 

у 2018. године је имало свега 5 година (2013). У току 2018. године евидентирано је 7 

млађих малољетника (14-16 год.), док су остали починиоци њих 28-оро старији 

малољетници (16-18 год.).  

 

У току 2018. године од 45 малољетних починилаца кривичних дјела и прекршајних 

радњи само су три малољетнице. Као и у претходним годинама као починиоци 

казнених дјела доминирају малољетници мушког пола, док је код малољетница знатно 

чешће присутно асоцијално понашање, бјежање од куће, склапање ванбрачних и 

брачних заједница, малољетничке трудноће и тд. 

 

У току прошле године стручни радници су поступали у 3 случаја бјежања од куће, 

давање сагласности за малољетнички брак у једном случају и 4 ванбрачне заједнице. 



На основу кривичних и прекршајних дјела и то у периоду од 2013. године до 2018. 

године видљиво је да последњих година малољетничка делинквенција има тенденцију 

опадања, те да је 2018. године забиљежен благи пораст у односу на раније године.  

 

Јандрић Вуковић истиче да је забрињавајуће да велики број предмета није судски 

окончан, односно нису изречене васпитне мјере иако је ЦСР на вријеме доставио 

податке и приједлог мјере. У току 2018. године је изречено 2 полицијска упозорења, 2 

ПНОС-а (и то лицима која већ имају изречену васпитну мјеру ПНОС-а), те 11 наредби о 

непокретању поступка. 

 

У току 2018. године знатан број предмета је окончан Наредбом о непокретању 

поступка, јер је забиљежен знатан број дјеце млађе од 14 година. Велики број предмета 

није судски окончан, односно није добијена повратна информација од суда или 

тужилаштва.  

 

Анализом расположиве документације закључује се да су малољетна лица у току 2018. 

године најчешће евидентирана због прекршаја Закона о јавном реду и миру (10), Закона 

о основама безбједности саобраћаја на путевима РС (8), те кривичних дјела оштећења и 

одузимања туђе ствари (8), тешких крађа (5), крађа (5), тјелесних повреда (3), тешких 

тјелесних повреда (1), насиље у породици (1), паљевина (1), изнуда (1), навођење на 

проституцију (1), те недозвољена производња и промет оружја (1). У неколико 

случајева радило се о продуженим кривичним дјелима изнуде и неколико крађа. 

 

Током 2018. године стручни радници ЦСР су присуствовали узимању изјаве од 13 

малољетних лица починилаца кривичних дјела, 2 малољетна свједока кривичних дјела, 

те 7 жртава различитих облика сексуалног злостављања и 3 малољетне жртве 

породичног насиља. 

 

Јандрић Вуковић информисала је присутне да у току 2018. године није организован рад 

у оквиру Дневног центра за дјецу у сукобу и контакту са законом, јер су просторије које 

су намјењене за рад неусловне. Просторије Дневног центра не испуњавају услове за 

рад, јер у истима нема воде, санитарни чвор није у функцији, кров прокишњава и 

постоји реална опасност од урушавања. Неопходно је такође изнаћи просторије које би 

задовољавале захтјеве за дневно збрињавање регулисано постојећим Правилником, те 

започети процес добијања сагласности МЗСЗ РС за Дневни центар. Обзиром да је 

Дневни центар основан залагањем Општинске радне групе о стању ДЦ је обавијештена 

предсједница Радне групе /Рг/  Љиљана Бабић. 

 

Током 2018. године настављена је сарадња са Бироом за људска права из Тузле, те 

активности Радне групе за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције на 

подручју града Приједора. У децембру 2018. године је званично именован представник 

Окружног јавног тужилаштва гдин Љубо Мацановић у Рг, чиме је додатно оснажена и 

ојачана Рг. У новембру 2018. године је од стране Скупштине града Приједора усвојен 

Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције и примјену 

алтернативних мјера на подручју града Приједора 2018-2019. година који се већ 

увелико примјењује. 

 

У току 2018. године завршен је Програм и приручник у провођењу процеса 

посредовања за двије васпитне препоруке „Извињење оштећеном“ и „Накнада штете 

оштећеном“, као и Програм поступања за извршење васпитне мјере “Појачан надзор“.  



У децембру 2018. године завршена је едукација стручних радника из ЦСР из 

медијације, те су три стручна радника ЈУ ЦСР Приједор едукована и цертификована за 

провођење поступка посредовања. Такође, листа едукованих медијатора и листа 

установа за провођење васпитне препоруке -Укључивања у рад без накнаде у корист 

хуманитарне организације или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, 

је достављена свим судовима и тужилаштвима у РС. 

 

Комисија је 2018. године наставила са прикупљањем података и попуњавањем 

мониторинг матрице, те урадила Акциони план социјалне заштите и инклузије за 2018-

2019. годину који је у фебруару усвојен од стране Скупштине града. 

 

У децембру 2018. године је одлуком директорице ЦСР одређено да ће активности по 

пројекту „ Бриге о дјеци „ координирати стручне раднице Бранка Јандрић Вуковић и 

Зора Марјановић, те да ће исте представљати социјални сектор у средњим школама. У 

складу са тим информација о именовању чланова тима је 06.12.2018. године 

прослијеђена Активу педагога и психолога средњих школа. Када су у питању основне 

школе, стручни радници су именовани одлуком директорице ЦСР  у октобру 2017. 

године. Према извјештајима колега који су били ангажовани на пројекту Брига о дјеци, 

основне школе су 2018. године формирале тимове, израдиле програме рада и у неким 

школама реализована су едукативна предавања од стране представника ЦСР, Дома 

здравља и полиције. 

 

Чланови Форума су истакли су да је тема „ Малољетничка деликвенција „ јако актуелна 

на састанцима Форума и да се Форум овом проблематиком активно бави од свог 

оснивања и констатовали да надлежне институције на подручју града Приједора 

посвећују дужну пажњу овом проблему и у континуитету унапређују методе свог рада 

на овим питањима.  

 

Миле Дошеновић, испред ПУ Приједор, упознао је присутне да су од 21.02 – 

15.03.2019. године реализована  превентивна едукативна предавања ученицима, 

родитељима и наставницима у школама по темама: “Преванција малољетничке 

деликванције”, “Преванција вршњачког насиља”, а у оквиру њих и тема “Преванција 

насиља која се врши путем интернета”. Дошеновић је истакао да ће полиција у току 

школске године наставити са едукацијама по Плану превентивних активности на 

сузбијању малољетничке деликванције за 2019. годину.  

 

 

6. Новоидентификовани проблеми 

 

Миле Дошеновић истакао је проблем душевно болесних лица. Наиме, у последњих 15 

дана десила су се два случаја на подручју града Приједора да полиција душевно 

болесно лице са подручја Федерације БиХ у циљу пружања неопходне здравствене 

заштите спроведе на љекарски преглед. Због неувезаног здравственог осигурања са 

Федерацијом БиХ таква лица се пуштају на улицу, јер самим тим ни санитетско возило 

није могло то лице превести на подручје Федерације. Дошеновић сматра да би се у 

оваквим случајевима систем здравственог осигурања морао увезати, како би се оваква 

лица ставила под контролу. 

 

Младен Босанчић упознао је присутне да је Комунална полиција добила притужбе 

грађана из улице Меше Селимовића да се возила паркирају на обе стране коловоза што 



представља проблем грађаним и позвао полицију да изврши контролу обзиром да је то 

надлежност полиције. 

 

Дошеновић је упознао присутне о акцији коју проводи МУП-а на подручју Републике 

Српске “Однос возач – пјешак“, с циљем превенције саобраћајних незгода са 

посљедицама по лица, прије свега пјешаке. Такође, кориштење мобилног телефона у 

вожњи и пјешаци -слушалице. Наредних дана ће се спроводити појачана контрола 

возача под дејством алкохола и брзине кретања возила. 

 

Зоран Инђић истакао је и проблем који представља опасност за учеснике у саобраћају, а 

то су пјешаци под утицајем алкохола. 

 

Чланови Форума прокоментарисали су и различите натписе појединих портала на 

друштвеним мрежама, а везано за баште у насељу Пећани. Том приликом тражили су 

информацију од представника Одјељења за стамбено комуналне послове. Милорад 

Вујмиловић представник овог одјељења информисао је присутне да су јавне зелене 

површине у насељу Пећани ове године коначно приведене намјени. У том правцу 

ангажовано је предузеће “Комуналне услуге” из Приједора и извршено је засијавање 

траве.  

 

Драгана Малић истакла је да 17. маја матуранти завршавају своје школовање и 

саопштила да  је прослава планирана у Љетној башти, те да се ово до сада  показало као 

добра пракса. Форум је такође подржао овај начин прослављања завршетка школе. 

 

 

7. Остала питања 

 

Еколошки инспектор Дарко Драгић, упознао је присутне да је након одржаног састанка 

Форума за безбједност заједнице Града Приједора, дана 29.11.2018. године, на коме је 

између осталог као новоидентификовани проблем уочен проблем депоније отпадних 

гума у Гомјеници (Балтине баре) које се у већини случајева пале, акценат рада базирао 

на идентификацији субјеката и контроле истих чијом дјелатношћу стално или 

повремено настају отпадне гуме. Срж напријед наведног проблема је управљања 

отпадним гумама на подручју града Приједора. Битно је напоменути, да је на депонији  

забрањено одлагати отпадне гуме јер се исте сматрају посебним отпадом и са њима се 

тако и управља. У протеклом периоду, еколошки инспектор је извршио преглед 

вулканизера на подручју града, као и привредних друштава који као средства рада 

користе тешку механизацију (камиони, дампери и сл.). Приликом контроле видљиво је 

да су локални регистровани сервиси, те друштва који обављају дјелатност тешког 

транспорта ,,затрпани“ отпадним гумама. Једногласни су да је одлагање старих гума 

велики проблем, јер их комунално предузеће не прихвата, као ни оператери са 

дозволом, јер су ограничени локацијом и капацитетом. Инспектор према 

контролисаним субјектима није предузимао управне мјере и радње, већ је у складу 

законом дјеловао превентивно и упознао контролисана лица са одредбама Правилника 

о начину управљања отпадним гумама, те је истим уручио Образац о кретању отпадних 

гума, који су у обавези правилно попуњен чувати и на тражење инспектора предочити 

на увид. 

 

Градски еколошки инспектор Дарко Драгић упознао је присутне да је упућен налог 

ЈП,,ПУТЕВИ РС“за уклањање објеката – приступне рампе за сервисирање и оправку 



возила (изграђеног 1967.год) на локалитету насеља Тукови Приједор у зони путног 

појаса Магистралног пута Приједор - Сански Мост М15, уз ријеку Сану. Објекат није 

испуњавао важеће законске прописе из области екологије, и као такав је уклоњен, јер су 

лица испуштала отпадна моторна уља на земљиште, које је потом отицало директно у 

ријеку Сану, што је представљало значајан фактор загађења ријеке Сане и животне 

средине. 

 

Форум је на састанку упутио апел грађанима да воде рачуна о паљењу ватре на 

отвореном како не би изазвали пожар. Представник ТВЈ Младен Стојановић 

руководилац превентивне службе апеловао је да гражђани воде рачуна приликом 

паљења ватре на отвореном и додао да су шумски пожари на отвореном једни од 

најчешћих пожара. Људски фактор је најчешће узрочник пожара. Што се тиче 

превентивног дјеловања Стојановић истиче да грађани могу да изнајме опрему за 

гашење пожара у ТВЈ приликом паљења корова, као и да траже надзор ТВЈ уколико 

сматрају да је потребно. 

 

Такође, упућен је апел грађанима да не одбацују у природу и водотоке заостала 

минскоексплозивна средства него да се по том питању обрате Одсјеку за цивилну 

заштиту. 

 

 

 

Сједница је завршена у 14, 20 часова 

 

Записник сачинила Драгица Јанковић  

 

Потпредсједник Форума 

Драшко Ђенадија, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Broj: 02/19 
 

 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u 

zgradi Gradske uprave na Jerezi dana 28.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova 

 

 

Prisutni:  

 

Draško Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, 

Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Mladen Stojanovic – predstavnik TVJ 

Prijedor, Mile Došenović PU Prijedor - PS Prijedor I, Tomislav Blaha – Udruženje Čeha 

„Češka besjeda“, Mladen Bosančić – predstavnik Komunalne policije GU, Milorad 

Vujmilović – predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove GU, Ognjen Vukić – 

predstavnik Radioamaterskog kluba „Kozara“ Prijedor, Omer Redžić – Islamska vjerska 

zajednica, Mirko Brkić – AMD Prijedor, Darko Dragić – predstavnik Odsjeka za inspekcijske 

poslove GU, Davorin Šikman – predstavnik Arcelor Mital Prijedor,  Branka Jandrić Vuković i 

Dragana Vukić – predstavnici JU Centar za socijalni rad Prijedor, Dragana Malić – 

predstavnik JU “Srednjoškolski centar Prijedor”, Siniša Obradović i Sandra Kusonjić – 

predstavnici JZU Dom zdravlja Prijedor, Katarina Panić – predstavnik medija, Dragica 

Janković – Odsjek za mjesne zajednice GU i sekretar Foruma. 

 

 

Dnevni red: 

 

8. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg; 

9. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;  

10. Aktuelni incidenti koji su se desili na području grada Prijedora; 

11. Informacija o obilježavanju međunarodnog dana socijalnog rada; 

12. Maloljetnička delikvencija; 

13. Novoidentifikovani problemi; 

14. Ostala pitanja. 

 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg 

 

Zbog opravdanog odsustva predsjedavajućeg Foruma, potpredsjednik Foruma Draško Đendija 

pozdravio je prisutne članove Foruma i goste, te pročitao prijedlog dnevnog reda koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

 



2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka  

 

Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj  01/19 od  31.01.2019. godine, jednoglasno je 

usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo. 

 
 

3. Aktuelni incidenti koji su se desili na području grada Prijedora 

 

Draško Đenadija informisao je prisutne o incidentima koji su se desili na području grada, a 

odnose se na nasilničko ponašanje prema licu bošnjačke nacionalnosti kao  i pisanje grafita na 

više mjesta u gradu  i na pomoćnom objektu gradske džamije.  Vezano za ova dva incidenta 

održan je sastanak kod gradonačelnika sa predstavnicima bošnjačkih političkih partija i 

rukovodstvom Foruma za bezbjednost, nakon čega su se učesnici sastanka obratili javnosti,  

osudili navedene događaje kao neprimjerene i pozvali nadležne institucije da nastave rad na 

otkrivanju počinilaca ovih djela i o tome pravovremeno obavjeste javnost. 

 

Zoran Inđić upoznao je prisutne da su policijski službenici Policijske uprave Prijedor dana 

12.03.2019. godine lišili slobode lice R.M. (1988) iz Prijedora, zbog postojanja osnova 

sumnje da je dana 11.03.2019. godine, na otpadu sekundarnih sirovina u Prijedoru počinio 

krivična djela “Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje” i 

“Tjelesna povreda” na štetu tridesetdevetogodišnjeg lica bošnjačke nacionalnosti iz Prijedora. 

Policija je privela, ispitala lice i dostavila izvještaj tužilaštvu. Sve dalje mjere i radnje prema 

licu lišenom slobode preduzimaće se u saradnji sa postupajućim tužiocem Okružnog javnog 

tužilaštva Prijedor.  

 

Inđić ističe da je lice koje je napravilo ovaj incident odavno poznato policiji i apelovao na 

zdravstvene ustanove, Centar za socijalni rad i sud da se ovakva lica/pojedinci stave pod 

kontrolu obzirom na sklonost činjenja ovakvih djela/incidenata. Inđić istice da je potrebno 

preventivno djelovati, odnosno imati pravovremene informacije u cilju sprečavanja ovakvih 

djela, obzirom da dolaze vjerski praznici kada veći broj naših građana dolazi iz inostranstva. 

Policiji su potrebne informacije o ovakvim licima koja su sklona činjenju ovakvih 

djela/incidenata. 

 

Inđić je upoznao prisutne da su policijski službenici Policijske uprave Prijedor dana 

19.03.2019. godine identifikovali i izvršili kriminalističku obradu lica inicijala B.P. (1981) iz 

Prijedora zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo “Javno izazivanje i podsticanje 

nasilja i mržnje”. Osumnjičeni se tereti da je dana 04.03.2019. i 05.03.2019. godine u ulici 

Muharema Suljanovića na zidu pomoćnog objekta – garaže koja se nalazi u neposrednoj 

blizini vjerskog objekta, te ispred ulaza u navedeni objekat ispisalo grafite “Isus”, kao i četiri 

ćirilična slova “S”. Grafite istog sadržaja osumnjičeni je ,takođe, ispisao na stambenoj zgradi 

koja se nalazi u ulici Muharema Suljanovića, zatim u ulici Branislava Nušića na asfaltnoj 

podlozi ispred ulaza u vjerski objekat, kao i na mostu u mjestu Čarakovo. Nakon 

kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv ovog lica Okružnom javnom tužilaštvu 

Prijedor dostavljen je izvještaj za krivično djelo “Javno izazivanje i podsticanje nasilja i 

mržnje”. U otkrivanju počinioca ovog djela pomogao je video nadzor na području grada. 

Takođe, policijski službenici Policijske uprave Prijedor u saradnji sa policijskim službenicima 

Policijske stanice Gacko, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, dana 

18.03.2019. godine, identifikovali su i ispitali lice inicijala R.D. (1981) iz Gacka, zbog 

postojanja sumnje da je izvršilo krivično djelo “Ugrožavanje sigurnosti”. Osumnjičeno lice se 

tereti da je dana 03.03.2019. i 16.03.2019. godine, putem društvenih mreža “Facebook” i 



“Messenger” uputilo prijetnje po život vjerskom službeniku iz Novog Grada i članovima 

njegove porodice. Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta Okružnom javnom 

tužilaštvu Prijedor protiv ovog lica dostavljen je izvještaj za krivično djelo “Ugrožavanje 

sigurnosti”. 

 

Inđić ističe da je policija brzo radila na rasvjetljavanju ovih dijela i da je za sva predala 

izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor. 

 

Đenadija je , takođe, upoznao prisutne da je dana 19.03.2019. odrzan sastanak predstavnika 

subjekata koji provode aktivnosti iz Plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz 

mržnje i predrasuda. Na ovom sastanku kroz izvještaje subjekata prikupljena je građa za 

izradu informacije o realizaciji ovog plana koja će se uputiti prema Skupštini grada, a 

razgovarano je o aktuelnim incidentima koji su se desili na području grada i doneseni 

zaključci koji opredjeljuju djelovanje u ovoj oblasti za naredni period. I na ovom sastanku od 

strane svih učesnika najoštrije su osuđeni incidenti koji su se desili i konstatovano je da su sve 

institucije grada na vrijeme osdudile navedene incidente i poslale jasnu poruku da se ovakva 

djela neće tolerisati. Apelovano je da je potrebno od strane nadležnih uspostaviti proceduru 

bržeg uklanjanja neprimjerenih grafita, kao i kontrolu i brisanje neprimjerenih sadržaja sa 

društvenih mreža koji su pratili ove događaje. 

  

Omer Redžić, imam gradske džamije i predstavnik Islamske vjerske zajednice izrazio je 

zahvalnost svim institucijama na području grada na pravovremenom djelovanju i 

rasvjetljavanju ovih djela i pozvao sve vjerske službenike da rade na sprečavanju ovakvih 

incidenata, da edukativno i proaktivno djeluju u svojim vjerskim zajednicama. 

 

Po okončanju svih diskusija po ovoj tački dnevnog reda Forum za bezbjednost zajednice 

grada Prijedora je svojim zaključkom najoštrije  osudio navedene incidente i konstatovao da 

su sve institucije reagovale u skladu sa odredbama Akcionog plana  prevencije i pokazale da 

naš grad posjeduje potrebne kapacitete da se organizovano suprotstavi pojavama ovakave 

vrste. 

 

 

4. Informacija o obilježavanju međunarodnog dana socijalnog rada 

 

Dragana Vukić, ispred Centra za socijalni rad upoznala je prisutne da se Međunarodni dan 

socijalnog rada obilježava trećeg utorka u mjesecu martu od 1983. godine kada je 

uspostavljen od strane Svjetske federacije socijalnih radnika. Ovogodišnji Međunarodni dan 

socijalnog rada obilježen je pod sloganom „Promovisanje značaja ljudskih odnosa“. Tom 

prilikom JU Centar za socijalni rad Prijedor je u utorak, 19. marta, na Trgu Majora Zorana 

Karlice organizovao info pult gdje su stručni radnici Ustanove zajedno sa direktoricom i 

sugrađanima nastojali približiti značaj uzajamnih ljudskih odnosa i ukazati na potrebu jačanja 

socijalne mreže i podrške prema najranjivijim kategorijama društva. Ovogodišnja tema imala 

je za cilj podizanje svijesti o značaju uzajamnih ljudskih odnosa, posebno prema ranjivim 

kategorijama kao što su starija lica koja su bez adekvatnog porodičnog staranja, materijalno 

neobezbijeđena i lica bez socijalne podrške okruženja, lica sa problemima u mentalnom 

zdravlju, partneri sa narušenim odnosima u bračnim i vanbračnim zajednicama, djeca u 

sukobu sa zakonom, vaspitno zapuštena i zanemarena djeca. Analizom strukture korisnika 

protekle dvije godine uočava se porast broja korisnika u svim segmentima socijalne i 



porodično pravne zaštite, a što je usko povezano i sa vidljivo oslabljenim kvalitetom 

uzajamnih odnosa. Analizom porodične mreže navedene kategorije uočava se da je kod 

većine korisnika izrazito siromašna porodična struktura, te izostaje podrška srodnika i 

komšija, odnosno izostaju kvalitetni i podržavajući međuljudski odnosi. Istog dana, stručni 

radnici sproveli su i anketiranje starijih sugrađana, u cilju istraživanja njihovih potreba, 

zdravstvene i materijalne situacije i podrške koju imaju od uže i šire socijalne mreže. 

 

Draško Đenadija istakao je da Forum o svemu ovome priča od svog osnivanja i dodao da je 

potrebno da se sve institucije razvijaju poseban senzibilitet prema ranjivim kategorijama 

stanovništva i aktivno se uključe u rješavanje njihovih problema. 

 

 

5. Maloljetnička delikvencija 

 

Branka Jandrić Vuković upoznala je prisutne o statističkim pokazateljema stanja u oblasti 

maloljetničke delinkvencije utemeljene na evidencijama Centra za socijalni rad. U toku 2018. 

godine podneseno je 45 prijava od strane Policijske uprave Prijedor, Okružnog javnog 

tužilaštva i Osnovnog suda Prijedor prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela i 

prekršajnih radnji. Od toga 27 maloljetnika je procesuirano zbog počinjenog krivičnog djela, 

dok je 18 maloljetnika počinilo prekršajne radnje. Tokom 2017. godine evidentirano je 36 

maloljetnih počinilaca (19 krivičnih djela i 17 prekršajnih radnji).  

 

U toku 2018. godine je zabrinjavajući podatak da je evidentirano 10-oro djece mlađe od 14 

godina tj. krivično neodgovornih lica počinilaca kaznenih djela, dok u toku 2017. godine 

nismo imali nijedno dijete mlađe od 14 godina. Najmlađe evidentirano dijete u 2018. godine 

je imalo svega 5 godina (2013). U toku 2018. godine evidentirano je 7 mlađih maloljetnika 

(14-16 god.), dok su ostali počinioci njih 28-oro stariji maloljetnici (16-18 god.).  

 

U toku 2018. godine od 45 maloljetnih počinilaca krivičnih djela i prekršajnih radnji samo su 

tri maloljetnice. Kao i u prethodnim godinama kao počinioci kaznenih djela dominiraju 

maloljetnici muškog pola, dok je kod maloljetnica znatno češće prisutno asocijalno ponašanje, 

bježanje od kuće, sklapanje vanbračnih i bračnih zajednica, maloljetničke trudnoće i td. 

 

U toku prošle godine stručni radnici su postupali u 3 slučaja bježanja od kuće, davanje 

saglasnosti za maloljetnički brak u jednom slučaju i 4 vanbračne zajednice. 

Na osnovu krivičnih i prekršajnih djela i to u periodu od 2013. godine do 2018. godine 

vidljivo je da poslednjih godina maloljetnička delinkvencija ima tendenciju opadanja, te da je 

2018. godine zabilježen blagi porast u odnosu na ranije godine.  

 

Jandrić Vuković ističe da je zabrinjavajuće da veliki broj predmeta nije sudski okončan, 

odnosno nisu izrečene vaspitne mjere iako je CSR na vrijeme dostavio podatke i prijedlog 

mjere. U toku 2018. godine je izrečeno 2 policijska upozorenja, 2 PNOS-a (i to licima koja 

već imaju izrečenu vaspitnu mjeru PNOS-a), te 11 naredbi o nepokretanju postupka. 

 

U toku 2018. godine znatan broj predmeta je okončan Naredbom o nepokretanju postupka, jer 

je zabilježen znatan broj djece mlađe od 14 godina. Veliki broj predmeta nije sudski okončan, 

odnosno nije dobijena povratna informacija od suda ili tužilaštva.  

 



Analizom raspoložive dokumentacije zaključuje se da su maloljetna lica u toku 2018. godine 

najčešće evidentirana zbog prekršaja Zakona o javnom redu i miru (10), Zakona o osnovama 

bezbjednosti saobraćaja na putevima RS (8), te krivičnih djela oštećenja i oduzimanja tuđe 

stvari (8), teških krađa (5), krađa (5), tjelesnih povreda (3), teških tjelesnih povreda (1), 

nasilje u porodici (1), paljevina (1), iznuda (1), navođenje na prostituciju (1), te nedozvoljena 

proizvodnja i promet oružja (1). U nekoliko slučajeva radilo se o produženim krivičnim 

djelima iznude i nekoliko krađa. 

 

Tokom 2018. godine stručni radnici CSR su prisustvovali uzimanju izjave od 13 maloljetnih 

lica počinilaca krivičnih djela, 2 maloljetna svjedoka krivičnih djela, te 7 žrtava različitih 

oblika seksualnog zlostavljanja i 3 maloljetne žrtve porodičnog nasilja. 

 

Jandrić Vuković informisala je prisutne da u toku 2018. godine nije organizovan rad u okviru 

Dnevnog centra za djecu u sukobu i kontaktu sa zakonom, jer su prostorije koje su 

namjenjene za rad neuslovne. Prostorije Dnevnog centra ne ispunjavaju uslove za rad, jer u 

istima nema vode, sanitarni čvor nije u funkciji, krov prokišnjava i postoji realna opasnost od 

urušavanja. Neophodno je takođe iznaći prostorije koje bi zadovoljavale zahtjeve za dnevno 

zbrinjavanje regulisano postojećim Pravilnikom, te započeti proces dobijanja saglasnosti 

MZSZ RS za Dnevni centar. Obzirom da je Dnevni centar osnovan zalaganjem Opštinske 

radne grupe o stanju DC je obaviještena predsjednica Radne grupe /Rg/  LJiljana Babić. 

 

Tokom 2018. godine nastavljena je saradnja sa Biroom za ljudska prava iz Tuzle, te aktivnosti 

Radne grupe za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delinkvencije na području grada 

Prijedora. U decembru 2018. godine je zvanično imenovan predstavnik Okružnog javnog 

tužilaštva gdin LJubo Macanović u Rg, čime je dodatno osnažena i ojačana Rg. U novembru 

2018. godine je od strane Skupštine grada Prijedora usvojen Akcioni plan za sprečavanje i 

suzbijanje maloljetničke delinkvencije i primjenu alternativnih mjera na području grada 

Prijedora 2018-2019. godina koji se već uveliko primjenjuje. 

 

U toku 2018. godine završen je Program i priručnik u provođenju procesa posredovanja za 

dvije vaspitne preporuke „Izvinjenje oštećenom“ i „Naknada štete oštećenom“, kao i Program 

postupanja za izvršenje vaspitne mjere “Pojačan nadzor“.  

U decembru 2018. godine završena je edukacija stručnih radnika iz CSR iz medijacije, te su 

tri stručna radnika JU CSR Prijedor edukovana i certifikovana za provođenje postupka 

posredovanja. Takođe, lista edukovanih medijatora i lista ustanova za provođenje vaspitne 

preporuke -Uključivanja u rad bez naknade u korist humanitarne organizacije ili poslove 

socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, je dostavljena svim sudovima i tužilaštvima u RS. 

 

Komisija je 2018. godine nastavila sa prikupljanjem podataka i popunjavanjem monitoring 

matrice, te uradila Akcioni plan socijalne zaštite i inkluzije za 2018-2019. godinu koji je u 

februaru usvojen od strane Skupštine grada. 

 

U decembru 2018. godine je odlukom direktorice CSR određeno da će aktivnosti po projektu 

„ Brige o djeci „ koordinirati stručne radnice Branka Jandrić Vuković i Zora Marjanović, te da 

će iste predstavljati socijalni sektor u srednjim školama. U skladu sa tim informacija o 

imenovanju članova tima je 06.12.2018. godine proslijeđena Aktivu pedagoga i psihologa 

srednjih škola. Kada su u pitanju osnovne škole, stručni radnici su imenovani odlukom 

direktorice CSR  u oktobru 2017. godine. Prema izvještajima kolega koji su bili angažovani 

na projektu Briga o djeci, osnovne škole su 2018. godine formirale timove, izradile programe 



rada i u nekim školama realizovana su edukativna predavanja od strane predstavnika CSR, 

Doma zdravlja i policije. 

 

Članovi Foruma su istakli su da je tema „ Maloljetnička delikvencija „ jako aktuelna na 

sastancima Foruma i da se Forum ovom problematikom aktivno bavi od svog osnivanja i 

konstatovali da nadležne institucije na području grada Prijedora posvećuju dužnu pažnju 

ovom problemu i u kontinuitetu unapređuju metode svog rada na ovim pitanjima.  

 

Mile Došenović, ispred PU Prijedor, upoznao je prisutne da su od 21.02 – 15.03.2019. godine 

realizovana  preventivna edukativna predavanja učenicima, roditeljima i nastavnicima u 

školama po temama: “Prevancija maloljetničke delikvancije”, “Prevancija vršnjačkog 

nasilja”, a u okviru njih i tema “Prevancija nasilja koja se vrši putem interneta”. Došenović je 

istakao da će policija u toku školske godine nastaviti sa edukacijama po Planu preventivnih 

aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvancije za 2019. godinu.  

 

 

6. Novoidentifikovani problemi 

 

Mile Došenović istakao je problem duševno bolesnih lica. Naime, u poslednjih 15 dana desila 

su se dva slučaja na području grada Prijedora da policija duševno bolesno lice sa područja 

Federacije BiH u cilju pružanja neophodne zdravstvene zaštite sprovede na ljekarski pregled. 

Zbog neuvezanog zdravstvenog osiguranja sa Federacijom BiH takva lica se puštaju na ulicu, 

jer samim tim ni sanitetsko vozilo nije moglo to lice prevesti na područje Federacije. 

Došenović smatra da bi se u ovakvim slučajevima sistem zdravstvenog osiguranja morao 

uvezati, kako bi se ovakva lica stavila pod kontrolu. 

 

Mladen Bosančić upoznao je prisutne da je Komunalna policija dobila pritužbe građana iz 

ulice Meše Selimovića da se vozila parkiraju na obe strane kolovoza što predstavlja problem 

građanim i pozvao policiju da izvrši kontrolu obzirom da je to nadležnost policije. 

 

Došenović je upoznao prisutne o akciji koju provodi MUP-a na području Republike Srpske 

“Odnos vozač – pješak“, s ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica, 

prije svega pješake. Takođe, korištenje mobilnog telefona u vožnji i pješaci -slušalice. 

Narednih dana će se sprovoditi pojačana kontrola vozača pod dejstvom alkohola i brzine 

kretanja vozila. 

 

Zoran Inđić istakao je i problem koji predstavlja opasnost za učesnike u saobraćaju, a to su 

pješaci pod uticajem alkohola. 

 

Članovi Foruma prokomentarisali su i različite natpise pojedinih portala na društvenim 

mrežama, a vezano za bašte u naselju Pećani. Tom prilikom tražili su informaciju od 

predstavnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove. Milorad Vujmilović predstavnik 

ovog odjeljenja informisao je prisutne da su javne zelene površine u naselju Pećani ove 

godine konačno privedene namjeni. U tom pravcu angažovano je preduzeće “Komunalne 

usluge” iz Prijedora i izvršeno je zasijavanje trave.  

 

Dragana Malić istakla je da 17. maja maturanti završavaju svoje školovanje i saopštila da  je 

proslava planirana u LJetnoj bašti, te da se ovo do sada  pokazalo kao dobra praksa. Forum je 

takođe podržao ovaj način proslavljanja završetka škole. 

 



 

7. Ostala pitanja 

 

Ekološki inspektor Darko Dragić, upoznao je prisutne da je nakon održanog sastanka Foruma 

za bezbjednost zajednice Grada Prijedora, dana 29.11.2018. godine, na kome je između 

ostalog kao novoidentifikovani problem uočen problem deponije otpadnih guma u Gomjenici 

(Baltine bare) koje se u većini slučajeva pale, akcenat rada bazirao na identifikaciji subjekata i 

kontrole istih čijom djelatnošću stalno ili povremeno nastaju otpadne gume. Srž naprijed 

navednog problema je upravljanja otpadnim gumama na području grada Prijedora. Bitno je 

napomenuti, da je na deponiji  zabranjeno odlagati otpadne gume jer se iste smatraju 

posebnim otpadom i sa njima se tako i upravlja. U proteklom periodu, ekološki inspektor je 

izvršio pregled vulkanizera na području grada, kao i privrednih društava koji kao sredstva 

rada koriste tešku mehanizaciju (kamioni, damperi i sl.). Prilikom kontrole vidljivo je da su 

lokalni registrovani servisi, te društva koji obavljaju djelatnost teškog transporta ,,zatrpani“ 

otpadnim gumama. Jednoglasni su da je odlaganje starih guma veliki problem, jer ih 

komunalno preduzeće ne prihvata, kao ni operateri sa dozvolom, jer su ograničeni lokacijom i 

kapacitetom. Inspektor prema kontrolisanim subjektima nije preduzimao upravne mjere i 

radnje, već je u skladu zakonom djelovao preventivno i upoznao kontrolisana lica sa 

odredbama Pravilnika o načinu upravljanja otpadnim gumama, te je istim uručio Obrazac o 

kretanju otpadnih guma, koji su u obavezi pravilno popunjen čuvati i na traženje inspektora 

predočiti na uvid. 

 

Gradski ekološki inspektor Darko Dragić upoznao je prisutne da je upućen nalog JP,,PUTEVI 

RS“za uklanjanje objekata – pristupne rampe za servisiranje i opravku vozila (izgrađenog 

1967.god) na lokalitetu naselja Tukovi Prijedor u zoni putnog pojasa Magistralnog puta 

Prijedor - Sanski Most M15, uz rijeku Sanu. Objekat nije ispunjavao važeće zakonske propise 

iz oblasti ekologije, i kao takav je uklonjen, jer su lica ispuštala otpadna motorna ulja na 

zemljište, koje je potom oticalo direktno u rijeku Sanu, što je predstavljalo značajan faktor 

zagađenja rijeke Sane i životne sredine. 

 

Forum je na sastanku uputio apel građanima da vode računa o paljenju vatre na otvorenom 

kako ne bi izazvali požar. Predstavnik TVJ Mladen Stojanović rukovodilac preventivne 

službe apelovao je da gražđani vode računa prilikom paljenja vatre na otvorenom i dodao da 

su šumski požari na otvorenom jedni od najčešćih požara. LJudski faktor je najčešće uzročnik 

požara. Što se tiče preventivnog djelovanja Stojanović ističe da građani mogu da iznajme 

opremu za gašenje požara u TVJ prilikom paljenja korova, kao i da traže nadzor TVJ ukoliko 

smatraju da je potrebno. 

 

Takođe, upućen je apel građanima da ne odbacuju u prirodu i vodotoke zaostala 

minskoeksplozivna sredstva nego da se po tom pitanju obrate Odsjeku za civilnu zaštitu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 14, 20 časova 

 

Zapisnik sačinila Dragica Janković  

 

Potpredsjednik Foruma 

Draško Đenadija, s.r. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


