
 
 
 
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Општине Приједор, 
одржаног у Великој сали  Општине Приједор, дана 30.06.2011. године, са почетком 
у 1300 часова. 
 
Присутни : 
 
Драшко Ђенадија – предсједавајући Форума, др Весна Јелача – подпредсједница СО 
Приједор, Зоран Инђић  – СЈБ Приједор, Рада Карајица представница Центра за 
социјални рад, Рајко Мршић - ВД Приједор, Мармат Драшко – Служба за инспекцијски 
надзор , Стојнић Јанко – ТВЈ,   Дамир Кајтез – координатор РПЗ СЈБ Приједор,  Милан 
Гламочанин – Служба за мјесне заједнице Општине,  Драгица Вукмир Вујаковић – 
Општа болница Приједор,  Мидхета Делкић – Исламска вјерска заједница, Драгана 
Малић – представница средњег образовања, Слободан Ђаковић – представник 
Комуналне полиције и Сања Кљајић – представник Европске полиције Лондон 
канцеларија Бања Лука. 
 
Оправдано одсутни: 
 
Драган Хрваћанин – СПЦ - Црквена општина Приједор,  Раде Алексић и Драгица 
Јанковић – Служба за мјесне заједнице, Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор, 
Азра Пашалић – предсједница СО Приједор, Александар Јефтић – Одјељење за 
стамбено комуналне послове, Мирко Гламочанин – Одјељење за друштвене 
дјелатности, Алма Ћиркић – Темпо Приједор, Зоран Јеж – Полицијска станица за 
безбједност саобраћаја Приједор, 
 
Неоправдано одсутни: 
 
Тања Мандић – ИПЦ Козарски Вјесник, Томислав Блаха – представник националних 
мањина, Сања Муњиза – представник основног образовања, Снежана Тасић – 
представник Стручне службе Начелника Општине, Милан Шицар – представник 
Арцелор Митала и Вања Дејановић – представник Центра за ментално здравље. 
 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Поздравна ријеч и увод у састанак; 
2. Усвајање записника са прошлог састанка; 
3. Информација о учешћу на радионици „ Маркетинг безбједности „ у Сарајеву, 
4. Информација о статусу пројекта постављања видеонадзора, 
5. Информација о одржавању семинара на тему вршњачког насиља, 



6. Информација о одржаној презентацији на тему „ Разумијевање кривичних дјела 
почињених из мржње „ , 

7. Информација о покренутим иницијативама према Министарству локалне 
самоуправе и Министарству унутрашњих послова, 

8. Договор око припреме информација које ће се разматрати на наредној сједници 
Форума за безбједност, 

9. Апели Форума за безбједност грађанима и институцијама са подручја општине, 
10. Избор предсједавајућег Форума за безбједност, 
11. Новоидентификовани проблеми у заједници и 
12. Остала питања 

 
 
 
1. Поздравна ријеч и увод у састанак 
 

Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне чланове 
Форума, зажелио им добродошлицу на сједницу Форума , те саопштио приједлог 
дневног реда. Присутни нису имали 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 21.04.2011. 
године. За расправу по овој тачки дневног реда није било пријављених. Након 
обављеног гласања констатовано је да је записник усвојен једногласно. 
 
3. Информација о учешћу на радионици „ Маркетинг безбједности „ у Сарајеву 
 
 Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Дамир Кајтез, РПЗ полицајац, и 
учесник радионице. Он је упознао присутне да је у времену од 02.-05. маја 2011. године 
у организацији швицардске развојне агенције СДЦ у Сарајеву одржана радионица  на 
тему „ Маркетинг безбједности „ и то за општине Сарајево Центар, Сарајево Нови Град, 
Приједор и Сански Мост. Приједорски Форум је представљала седмочлана делегација 
коју су чинили предсједник Форума - Драшко Ђенадија, Командир станице полиције 
Приједор 2 - Зоран Инђић, РПЗ полицајац - Дамир Кајтез, представник Дома здравља - 
Синиша Обрадовић, представник ТВЈ - Раденко Петрић, представник Одјељења за 
стамбено комуналне послове - Ђуро Умићевић и педагог у ОШ Петар Кочић - Зоран 
Мршић. На радионици су развијане вјештине маркетиншког планирања у области 
безбједности које се примјењују у земљама ЕУ. Наша делегација имала је веома 
значајно учешће на овој радионици и јавно је похваљена од консултаната из швицарске 
који су били водитељи ове радионице. Наш Форум изразио је спремност за наставак 
сарадље у овој области и то на реализацији једног конкретног пројекта уз финансијску 
подршку организације СДЦ која је тренутно у фази разматрања. 
 Није било дискутаната по овој тачки дневног реда. 
 
4. Информација о статусу пројекта постављања видеонадзора 
 
 Предсједавајући Форума је упознао присутне да је пројекат постављања 
видеонадзора на подручју града, који се одвија уз финансијску подршку организације 
УНДП, у завршној фази. Начелник Општине је прихватио да Општина Приједор 



преузме обавезу довођења електричне енергије на мјеста постављања камера 
видеонадзора ( 12 локација ) , полициска станица Приједор 1 је обезбедила просторију у 
којој ће се смјестити информатичка опрема за рад овог система, а УНДП ће извршити 
набавку и инсталирање камера, комплетне информатичке опреме и организовати обуку 
руковаоца који ће радити на овом систему. Тренутно се изводе припремни радови на 
довођењу електричне енергије , а у УНДП је у току одабир извођача радова. Вриједност 
цјелокупних радова износи око 100.000,00 КМ и очекује се да ће се у веома кратком 
периоду ове активности привести крају. 
 Констатовано је да је представљени пројекат један од веома значајних 
доприноса Форума за безбједност локалној заједници и Полицији који ће допринјети 
повећању опште безбједности грађана и повећети проценат расвјетљавања почињених 
прекршаја и кривичних дјела. 
 
5.  Информација о одржавању семинара на тему вршњачког насиља 
 
 Извјестилац по овој тачки дневног реда је био Дамир Кајтез , РПЗ полицајац. Он 
је обавјесио присутне да је у организацији швицарске организације СДЦ и Форума за 
безбједност грађана , у времену од 20.-21. јуна 2011. године у Приједору одржан 
стручни семинар  на тему вршњачког насиља. Циљ семинара је био да едукује један 
број стручних радника из области образовања , полиције и центра за социјални рад, да 
могу на стручан начин и у најранијој фази препознавати појавне облике насиља код 
дјеце нижих  узрасних категорија. Веома је важно већ у овој фази започети рад са овом 
категоријом дјеце што ће у коначном дати значајне резултате у смањењу појава, како 
вршњачког насиља у школама тако и других облика девијантног и асоцијалног 
понашања младих. Предвиђено је да се ове активности наставе крајем мјесеца августа 
када ће се за исте полазнике организовати тродневна радионица на којој ће се присутни 
оспособити за  самостално извођење едукативних радионица у својим срединама, за 
што ће добити и одговарајуће сертификате. 
 У дискусијама је констатовано да је ова активност у складу са програмским 
активностима Форума за 2011. годину, и да је веома важна када је у питању 
превентивни рад на спречавању насилничког понашања код младих . Такође је 
закључено да треба континуирано радити на превенцији ових појава и кроз друге 
облике рада и дјеловања које Форум за безбједност редовно проводи преко својих 
фокус група које тимски раде у приједорским школама. 
 
6. Информација о одржаној презентацији на тему „ Разумијевање кривичних дјела 
почињених из мржње „ 
 
 Предсједавајући је упознао присутне да је  21.06.2011. године у организацији 
ОСЦ-а у Приједору за органе локалне заједнице односно представнике одборничких 
клубова, Савјета за безбједност и Форума за безбједност одржана презентација нових 
законских рјешења из области кривичног закона у коме се посебно издвајају и 
третирају дјела почињена из мржње. Обавеза БиХ као чланице ОСЦ-а је да води 
посебну евиденцију ових дјела. Сличне презентације су одржане и у правосудним и 
полициским институцијама. Сврха презентација одржаних у општинама је да се 
локалне власти едукују у препознавању ових дјела како би на вријеме могли да их јавно 
осуде, да се одреде према њима и предузму радње и поступке који су у функцији 
смиривања евентуалне напетости и успостављања повјерења међу људима. 



 Констатовано је да је ова презентација дала допринос у бољем разумјевању 
суштине нових законских рјешења у овој области и могућности дјеловања Форума у 
локалној заједници када су у питању појавни облици ових кривичних дјела. 
  Рада Карајица , представница Центра за социјални рад , у Форуму упознала је 
присутне да је 29.06.2011. одржана и презентација Закона о заштити и поступању са 
дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске коју су за 
представнике школа, Центра за социјални рад, полиције и Форума за безбједност 
извели представници Основног суда Приједор и Тужилаштва Бања Лука. Овим Законом 
предвиђена су нова хуманија рјешења и једноставнији поступци када је у питању 
процесуирање малољетних преступника, што је значајан напредак у овој области. 
 
  
7.  Информација о покренутим иницијативама према Министарству за локалну 
самоуправу и Министарству за унутрашње послове.   
 
 Предсједавајући је упознао чланове Форума да је у складу са Закључком са 
прошлог састанка Форума покренута иницијатива према Министарству за локалну 
самоуправу у вези са формализацијом рада Форума за безбједност у локалној заједници 
односно потреби да се кроз измјене и допуне Закона о локалној самоуправи квалитетно 
и на јединствен начин уреде питања оснивања и рада Форума за безбједност у 
локалним заједницама. Такође покренута је и иницијатива  према Министарству 
унутрашњих послова око доношења временски ограничене Уредбе о проглашењу 
амнестије на посједовање заосталог наоружања и минскоексплозивних средстава који 
се нелегално налазе  у посједу грађана, како би се обезбједила безбједна предаја ових 
средстава надлежним органима и дугорочно смањила опасност којој су изложени 
грађани на терену.   
 Констатовано је да је потребно пратити активност поменутих министарстава у 
вези са покренутим иницијативама и по потреби предузимати даље кораке до њихове 
реализације. 
 
8. Договор око припреме информација које ће се разматрати на наредној сједници 
Форума за безбједност грађана у мјесецу септембру. 
 
 Предсједавајући је обавјестио присутне да се према оперативном плану рада за 
2011. годину и договору који је постигнут у припреми ове сједнице за наредно 
засједање Форума које се очекује у мјесецу септембру од стране фокус група припреме 
слиједеће информације и то: 

1. Насиље у породици, малољетничка деликвенција и вршњачко насиље – за 
припрему се задужују Инђић Зоран, представник полиције у Форуму и 
Раденка Карајица, представница Центра за социјални рад. 

2. Стање у области безбједности саобраћаја – за припрему се за задужује Јеж 
Зоран, командир станице полиције за безбједност саобраћаја. 

3. Питања покренута према Одјељењу за стамбено комуналне послове – за 
припрему се задужује Александар Јефтић, представник овог Одјељења. 

  
Овај приједлог је једногласно прихваћен и присутни су се сагласили да за 
слиједеће засједање припреме тражене информације. 

 
 



9. Апели Форума за безбједност грађана институцијама и грађанима општине 
Приједор 
 
 Присутнима је представљен приједлог који је сачињен у припреми ове сједнице, 
а који се односи на потребу да се Форум јавно обрати институцијама и грађанима 
општине Приједор и то са слиједећим апелом : 
 
 1. Подићи на виши ниво спремност Територијалне ватрогасне јединице, 
Националног парка Козара и предузећа Српске шуме ШГ Приједор с обзиром на 
повећану могућност избијања шумских и других пожара услед високих љетних 
температура. 
 2. Појачати рад инспекцијских органа када је у питању забрана паљења ватре на 
отвореном простору и у вези са тим путем медија и одговарајућих плаката упозорити  
грађане на терену и излетнике који повећано бораве у природи. 
 3. Прилагодити по потреби радно вријеме институција и служби које раде са 
грађанима у вези са повећаним захтјевима грађана из дијаспоре који се налазе  на 
годишњем одмору у нашем граду. 
 4. Појачано пратити стање квалитета воде за купање на ријеци Сани и базенима 
и о стању редовно информисати грађане. 
 5. Сагледати могућност организовања спасилачке службе на најпосјећенијим 
купалиштима на ријеци Сани као и могућност евентуалног означавања најдубљих, 
односно опасних зона  постављањем знакова упозорења. 
 6. Повећети активност полиције и инспекцијских органа у вези са сузбијањем 
појаве просјачења која је нарочито изражена на градским улицама у љетном периоду. 
 
10. Избор предсједавајућег Форума за безбједност грађана   
 
 Актуелни предсједавајући је упознао присутне да му је истекао једногодишњи 
мандат и да је у складу са Пословником о раду Форума потребно приступити 
предлагању и избору новог предсједавајућег форума те стим у вези отворио расправу: 
 Раденка Карајица је предложила Форуму да се с обзиром на веома добре 
резултате рада Форума, као и због обимних започетих активности и пројеката који су у 
току, продужи мандат садашњег предсједавајућег што је у складу са пословником који 
предвиђа могућност још једног обнављања мандата. За ријеч се јавио и Инђић Зоран, 
Мршић Рајко и Вукмир Драгица који су дали слична образложења и подржали дати 
пријдлог. У даљој расправи није било нових приједлога па је обављено гласање. 
Једногласно је одлучено да се актуелном предсједавајућем Драшку Ђенадији продужи 
мандат за још једну годину, након чега се изабрани захвалио члановима Форума на 
исказаном повјерењу и похвалама за рад. 
 
11. Новоидентификовани проблеми у заједници 
 
 Предсједавајући је упознао присутне са једним писмом упућеним Форуму за 
безбједност од стране грађанина Радић Неђељка , станара зграде Г5 у насељу Пећани 
који се осврнуо на питања нарушавања јавног реда и мира у подруму зграде и њеној 
ближој околини од стране једног броја млађих особа које , како каже, до касно у ноћ 
конзумирају алкохол и праве буку што узнемирава станаре зграде. 
 Форум је поздравио начин на који му се грађанин обратио и изразио 
задовољство што грађани препознају и користе овај начин свог учешћа и сарадње са 
Форумом. Закључено је  , с обзиром да се ради и полициском предмету, де се од стране 



надлежног РПЗ полицајца из Полициске станице Приједор 1  ова појава документује и у 
вези са тим предузму одговарајуће радње те да се Форум извјести о резултатима. 
 
 Када су у питању новоидентификовани проблеми у заједници није било више 
дискутаната по овој тачки дневног реда. 
 
12. Остала питања 
 
 За ријеч се јавила Мидхета Делкић, представник Исламске вјерске заједнице, и 
тражила информацију од представника полиције у вези са издавањем личних 
докумената у јединици ЦИПС-а у Полициској станици Приједор када су у питању 
захтјеви појединаца, односно припадница исламске вјере, које желе да се сликају у 
марами и да им та слика стоји у документима. 
 У разговору је закључено да се, с обзиром да је ово питање прецизно уређено 
законом и не спада у домен интересовања и рада Форума, госпођа Делкић обрати 
руководиоцу ЦИПС-ове јединице у Приједору који ће је информисати по овом питању. 
 
 Других питања по овој тачки дневног реда није било. 
 
 
 
 
 
 
 
Састанак је завршен у 14 часова и 40 минута.. 
Записник саставили :   Дамир Кајтез и Милан Гламочанин. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА 
 

                                                                                                               Драшко Ђенадија   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


