
 
Број: 04/17 
 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног 

у великој сали Градске управе, 05.10.2017. године, са почетком у 13:00 часова. 

 

Присутни:  

Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума,   

Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника Форума,   

Инђић Зоран – Полицијска управа Приједор,  Раденка Карајица – представник НВО,   

Драгица Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор,  Босанчић Младен – 

Комунална полиција, Даворин Шикман – представник Арцелор Митала, Милош 

Ковачевић – представник Станице полиције за безбједност саобраћаја, Синиша 

Обрадовић – представник Дома здравља, Вања Дејановић – предсавник Центра за 

ментално здравље, Драгица Јанковић – представник Одсјека за мјесне заједнице, 

Томислав Блаха – представник организација националних мањина, Мирко Бркић – 

представник Савјета за безбједност саобраћаја и АМС, Светозар Вучковац – 

представник омладинског савјета града Приједора и Далиборка Мајсторовић – 

представница Форума за подршку младима испред тијела родитеља. 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

3. Почетак школске године – Извјештаји субјеката   

4. Информација о учешћу на Међународној регионалној конференцији у Албанији 

5. Новоидентификовани проблеми 

6. Остала питања 

 
 

1. Поздравна ријеч и увод у састанак 

 

Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и госте, 

те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен. 

 

 

2. Усвајање записника са сједнице Форума од 06.07.2017. године 

 

Записник са прошлог састанка Форума, број  03/17.  од  06.07.2017. године, једногласно 

је усвојен. Примједби на записник није било. 

 
 
 

 



3.  Почетак школске године  

 

 Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Милош Ковачецић испред 

Полицијске станице за безбједност саобраћаја. 

 

 Он је истакао да су као и предходних година и ове године извршене квалитетне 

припреме свих субјеката за почетак школске године који су одржали заједнички 

састанак у школи на Пећанима на коме су размјенили информације и договорили се око 

предстојећих активности. Полиција је обезбједила присуство својих патрола код свих 

школских објеката у вријеме доласка ученика у школу. Напоменуо је да се  по плану 

спроводе прогами „ Заштитимо дјецу у саобраћају „ кроз предавања у основним 

школама. Забиљежена је једна лакша повреда ученика у саобраћају на градским 

саобраћајницама. 

 Форум је констатовао ја је начин рада који спроводе институције са подручја 

нашег града у овој области постао модел доброг рада и да га треба задржати и у 

наредном периоду. 
 

4. Информација о учешћу на међународној регионалној конференцији у Албанији 

Информацију је Форуму саопштио Драшко Ђенадија  који је између осталог рекао: 

 На позив Мреже снажних градова ( ИЦМА ) установљене одлуком Генералне 

скупштине УН и Међународне организације за миграције ( ИОМ ), а по одобрењу 

Градоначелника ( Рјешење број 02-сл/17 од 06.09.2017. године ), у времену од 10 – 15. 

09.2017. године боравио сам на Регионалној међународној конференцији посвећеној 

борби против насилног екстемизма која је одржана у Албанији у граду Драчу. 

 На конференцији су учествовали представници 40 градова из регије Западног 

Балкана из земаља: Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Албаније и 

Косова, као и представници различитих међународних организација из Велике 

Британије, САД, Норвешке, Холандије и др. које се баве овим питањима. 

 Делегација из Босне и Херцеговине се окупила у Сарајеву 10. септембра и ујутро 

11.09. са аеродрома Сарајево кренула релацијом Сарајево – Беч – Тирана, одакле смо се 

аутобусом превезли до Драча. По завршетку конференције истим путем смо се вратили 

у Сарајево 14.09. у 22,00 . 

 Из Приједора су на конференцији, а на позив Међународне организације за 

миграције ( ИОМ ), поред мене учествовале  Далиборка Мајсторовић и Драгана 

Бијељац које су у организацији ИОМ успјешно завршиле 4 модула обуке за рад са 

младима и које су представљале  Форум за подршку младима у Приједору. 

 Приједорски Форум за безбједност и заједнички начин рада субјеката са 

подручја нашег града на различитим безбједносним питањима служили су као веома 

добар примјер организовања у цијелом региону који су истицали организатори 

конференције као и представници неких међународних организација. 

 Посебан допринос конференцији дали смо у дијелу предлагања закључака 

конференције који ће након превођења бити јавно публиковани. 

  

На конференцији су обрађене слиједеће теме: 

 

1. Како превенирати радикализацију и насилни екстремизам са локал. перспективе 

2. Пружање подршке младима у локалним заједницама  на западном Балкану 

3. Рад са породицама у ризику на превенцији радикализације 



4. Упућивање лица у ризику у превент програм 

5. Омладинско лидерство 

6. Активности везане за превенцију и борбу против насилног екстремизма и 

радикализма кој води ка тероризму 

 

 Сматрам да је наше присуство на овој конференцији допринјело даљој 

афирмацији нашег града и да ће се у наредном периоду проширити могућности сарадње 

са страним донаторима када је у питању подршка програмима које спроводи Форум као 

и друге невладине организације са подручја нашег града које су се сертификовале у 

спровођењу програма превенције у области насилног екстремизма. 

 

 Своје утиске о учешћу на конферен. представила је и Далиборка Мајсторовић : 

Она је изјавила да је уз подршку и монторниг ИОМ-а  БиХ  едуковано  и 

званично основано тијело родитеља које је себи дало назив Форум за подршку 

младима. Модел првог оформљеног тијела родитеља на нивоу БиХ, али и региона, је 

управо из Приједора. 

Форум за подршку младима је активно и добровољно тијело које дјелује превентивно 

са циљем јачања  родитељских вјештина и препознавања фактора ризика насилног 

екстремизма и радикализма.  

Резултат је ојачана група као неформална мрежа, тим, окупљена и посвећена 

консултацији, сарадњи, размјени искустава, подршци локалној заједници и 

појединцима.  

27.06.2017. године у просторијама сале Завода за изградњу града одржано је 

представљање Форума за подршку младима релевантним институцијама и појединцима 

у граду Приједору, када смо добили пуну подршку за даљи  рад. 

Комуникација и успјешна сарадња са Форумом за безбједност се наставила на 

конференцији у Драчу, гдје смо заједничким снагама успјешно радили на 

осмишљавању активности које су усмјерене на превенцију насиља, радикализма и 

насилног екстремизма. 

 

Улога   Форума за подршку младима најбоље се види кроз активности  и задатке 

које смо имали до сада : 

 

 прикупљање информација са терена, размјена информација и искустава  

 укључивање “рањивих”  младих група у социјално организовано друштво и 

родитеља који живе у релативно лошим или лошијим социо-економским 

условима, незапослени су или су удаљени у различитим мјестима, па 

информације не долазе до њих  

 консултација са локалном заједницом и појединцима, као и помоћ локалним 

координаторима при одабиру пасивних младих за радионице, од којих су 

најинтересантније МовиЕQ  радионице на којима млади стичу вјештине 

кориштења емоционалне интелигенције, да би промијенили “црно-бијели” 

поглед на свијет 

 

  континуирано праћење и подржавање  младих  кроз различите процесе, као и  

помоћ  кроз развој, имплементацију и  реализацију њихових пројеката, који ће се 

дјелимично финансирати од ИОМ-а: 



-у склопу пројекта „Подршка младима у локалним заједницама у  БиХ“ 

реализован је пројекат у МЗ Доња Љубија, отворен је „Дневни центар 

Шљокица“ у којем кроз креативне и едукативне радионице раде  посебно са 

дјецом из социјално угрожених породица   

- један пројекат је у фази реализације, у припреми реализације су још 4 пројекта 

-једна од учесница у изради пројекта “Музички студио Кец”  Елма Семанић је 

окупила групу музички образованих и вокално надарених младих људи који су 

основали хор “Амено”. 

-они пјевају духовну музику све 3 конфесије, имали су успјешне наступе у 

Приједору и у Санском Мосту 

 

 хуманитарна помоћ угроженој вишечланој породици Здјелар … 

 

Реаговање  на појаве у локалној заједници које угрожавају безбједност и тичу се 

развоја младих за нас је веома важно и сходно томе желимо да учествујемо у 

процесу доношења важних одлука. 

Немили догађај који се догодио испред угоститељског објекта “Златна кригла” 

нас је упозорио да морамо правовремено донијети важна правила према којима 

би били дужни поступати адекватно сви субјекти  у заштити младих од свих 

негативних утицаја.  

Све до сада што смо успјешно реализовали у кратком временском року добило је 

на важности. Захваљујемо се Форуму за безбједност што нам је дао могућности 

презентовања нашег рада. Наши даљи задаци и активности усмјерени су и даље на 

превенцију насиља, подршку и помоћ младима и њиховим родитељима. 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

Драшко Ђенадија је упознао присутне са писмом које је Форуму упутило тијело 

родитеља у коме се изражава забринутост за безбједност омладине, осврћући се 

конкретно на догађај испред угоститељског објекта „ Златна кригла „ у Приједору при 

чему је једно лице подлегло након наношења тјелесних повреда од стране другог лица. 

Констатовано је да поменути догађај нема елементе дјела почињеног из предрасуда или 

мржње, али је исто тако закључено да је потребно подићи на виши ниво рад свих 

одговорних институција које контролишу радно вријеме угоститељских објеката, 

точење алкохола видно пијаним лицима, као и оних који контролишу рад редарских 

служби. Такође Форум позива и грађане који уочавају ове пропусте да исте пријављују 

полицији и другим надлежним органима како би уследила правовремена реакција. 

 

Вања Дејановић, психолог испред Центра за ментално здравље Дома здравља у 

Приједору предложила је да школске службе посвете више пажње у сагледавању 

информација које се добијају кроз изјаве ученика, као и да је о томе потребно 

установити одређене протоколе и сачињавати писмене забиљешке што би допринјело 

ефикаснијем раду ових служби на отклањању проблема вршњачког насиља, насиља у 

породици, радикализације и многих других негативних појава. 

Иста је такође упозорила на проблем неадекватног поимања проблематике када се у 

школама обрађују теме из области сексуалног образовања које због неадекватног или 

нестручног приступа могу оставити негативне трагове на ментални склоп млађих 



узрасних категорија ученика и проузроковати недолично понашање једног дијела 

ученика. 

 

Поново је актуелизиран проблем недостатка саобраћајних знакова који означавају 

насељена мјеста због којих се ограничава ефикасност саобраћајне полиције у 

кажњавању несавјесних возача за брзу вожњу. Став Форума је да надлежне службе које 

газдују путевима у складу са законом и у сарадњи са полицијом идентификују спорне 

дионице путева  и предузму  мјере на постављању неопходних знакова. 

 

Такође је актуелизиран проблем паса луталица посебно у близини школских дворишта 

о чему је потребно повести више рачуна у наредном периоду. 

 

6. Остала питања 

 

Чланови Форума упознали су се са активностима које су се десиле између двије 

сједнице Форума као што су: 

 

- Израђено је писмо добродошлице за грађане који су из дијаспоре боравили на 

годишњем одмору у Приједору, организована његова медијска промоција у 

Градској управи и у Полицијској управи и обезбјеђена подјела истог на инфо 

пултовима ових институција у тиражу од 2000 примјерака. 

- Узето учешће представника Форума на састанку са дијаспором одржаном у 

Козарцу заједно са представницима коалиције „ Прва толеранција „ и 

представницима мисије ОСЦ-е. 

- Одржан први пословни скуп привредника из дијаспоре у сарадњи са групацијом 

„ Наша перспектива“ и Градском управом са циљем стимулације инвестиција и 

пословне сарадње између домаћих компанија и оних чији су власници из 

дијаспоре. 

- Изведена полицијска акција у борби против просјачења приликом које је 

процесуирано 48 лица затечених у прошњи. 

- Одржан  први извјештајни састанак представника субјеката који имају задатке 

кроз Акциони план превенције кривичних дјела и инцидената почињених из 

мржње и предрасуда и очекује се од Одјељења за друштвене дјелатности израда 

збирног периодичног извјештаја из ове области. 

 

 

Сједница је завршена у 14,30 часова. 
 
 
 
                   
 

                     Предсједавајућа Форума 
                         

                       Драгана Малић 


