Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у Великој сали Градске управе, 18.02.2016. 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,
Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града, Далибор Грабеж – Подпредсједник
скупштине града, Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Дамир Кајтез – РПЗ полицајац, Младен
Мајкић – представник Српске православне цркве, Раденко Петрић – представник ТВЈ,
Рајко Мршић - ВД Приједор, Драгана Пешевић – представник Центра за социјални рад,
Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене дјелатности, Синиша
Обрадовић – ЈЗУ Дом здравља Приједор , Даворин Шикман – Арцелор Митал рудници;
Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор – Центар за ментално здравље, Драгица
Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор, Босанчић Младен – Комунална
полиција, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено комуналне
послове, Горан Драгојевић – одборник Скупштине града Приједора, Катарина Панић представница медија, Томислав Блаха – представник националних мањина, Дарко
Босанчић – представник Раадио клуба „ Козара „ , Светозар Вучковац – предсједник
Омладинског савјета Приједор, Игор Личина и Александра Попић – представници
мисије ОСЦ-а.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума за 2015. годину;
4. Разматрање и усвајање Програма рада за 2016. годину;
5. Информација о стању безбједности на подручју града Приједора за 2015. годину;
6. Новоидентификовани проблеми;
7. 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 и није било
приједлога и сугестија за његову измјену или допуну.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума одржаног дана 17.12.2015. године једногласно је
усвојен. Дискусија по записнику није било.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Форума за безбједност за 2015. годину
Приједлог Извјештаја о раду Форума за 2015. годину члановима Форума представила је
предсједавајућа Драгана Малић.
Општа оцјена која је провејавала кроз дискусије о извјештају је да је Форум радио и
дјеловао у складу са својом изворном мисијом и Програмом рада, да је захваљујући
свом раду значајно допринјео стварању доброг безбједносног амбијента у нашем граду,
да је његова улога препозната у ширем региону и да је потребно и у наредном периоду
наставити истим путем. Закључено је да се Извјештај у цјелости, као и остали
документи који се буду доносили на Форуму, поставе на веб сајт и буду доступни свим
грађанима.
Извјештај о раду Форума за безбједност усвојен је једногласно.
4. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за безбједност за 2016. годину
Приједлог Програма рада Форума за 2016. годину члановима Форума представио је
Драшко Ђенадија.
Он је нагласио да је Програм рада за 2016. годину усклађен са Оперативним
безбједносним планом Форума 2014-2017. и да исти даје довољно ширене и простора за
квалитетно дјеловање у току текуће године.
Игор Личина испред мисије ОСЦ-а констатовао је да је рад и дјеловавање једног
оваквог тијела у локалној заједници добар примјер који је препознат у широј регији и
најавио да ће Организација за европску безбједност и сарадњу у наредном периоду кроз
своје програме пружити конкретну подршку у раду овог тијела.
Програм рада Форума за 2016. годину једногласно је усвојен.
5. Информација о стању безбједности на подручју града Приједора за 2015. годину
Ову информацију члановима Форума представио је Зоран Инђић испред ЦЈБ Приједор.
а) Стање криминалитета
- мањи број евидентираних и већа расвјетљеност кривичних дјела
У току 2015. године на подручју ЦЈБ Приједор укупно је евидентирано 1097
кривичних дјела, а у периоду 2014. године евидентирано је 1170 кривичних дјела, што

је за 6,2 % мање. Од наведеног броја евидентирано је 895 кривичних дјела општег
криминалитета, 90 кривичних дјела привредног криминалитета, девет кривичних дјела
из КЗ БиХ и 62 кривичних дјела против безбједности саобраћаја. У вези наведених
кривичних дјела прослијеђено је 980 извјештаја надлежном тужилаштву, на основу
којих је пријављено 983 лица, од чега 34 малољетника и 352 повратника у извршењу
кривичног дјела
Задовољавајуће стање карактерише укупна расвјетљеност кривичних дијела
која процентуално износи 76,8 %, и расвјетљеност по непознатом извршиоцу 62,3
%.
За период 2015. године евидентирано је 63 (64) кривичних дјела против живота
и тијела или 1,56 % мање него у упоредном периоду. Поднесено је 57 (60) извјештаја
против 81 (75) лица. По структури евидентирано је једно тешко убиство, једно убиство,
два убиства дјетета при порођају, 30 КД лаке тјелесне повреде и 25 КД тешка тјелесна
повреда.
У овом периоду евидентирано је 28 (16) кривичних дјела неовлаштена
производња и промет опојних дрога и 13 (9) КД омогућавање уживања опојних дрога.
Евидентирано је 90 (40) кривичних дјела привредног криминалитета. Надлежном
тужилаштву поднесено је 77 (27) извјештаја против 85 (31) лица. Укупна материјална
штета причињена овим кривичним дјелима износи преко 4.036.000 КМ (492.000 КМ).
У посматраном периоду пријављено је четири кривична дјело против полног
интегритета (два полна насиља над дјететом, обљуба над немоћним лицем и
производња, посједовање и приказивање дјечије порнографије).
Током 2015. године извршено је 24 (30) самоубистава.
Имајући у виду већу заступљеност имовинских деликата, као узроци који
погодују учесталом вршењу КД-а издвајају се:
Слаба заштита имовине, односно непосвећивање довољне пажње обезбјеђењу
приватне имовине ( незакључани станови, куће, гараже, возила и др.), остављање
имовине на јавним мјестима необезбјеђене (бицикли, новчаници у СТР и УО,
мобилни телефони), непостављање сигурносних уређаја ( камере, аларм) или
организовања физичког обезбјеђења,
Психолошка својства извршиоца - лица смањене урачунљивости, лица са
склоношћу вршења КД-а-клептомани, лица са склоношћу злоупотребе
наркотичких средстава-наркомани, лица под дејством алкохола,
Погрешан одгој у породици, дјеца разведених родитеља, проблеми у породици,
Сиромаштво, незапосленост, беспарица.
б) Јавни ред и мир
- Смањење броја евидентираних случајева нарушавања јавног реда и мира
У току 2015. године, на подручју које оперативно покрива ЦЈБ Приједор
евидентирано је укупно 550 нарушавања ЈРиМ, док је у истом периоду 2014. године,
према аналитичким показатељима евидентирано 614 случаја нарушавања ЈРиМ, што је
смањење за 10,42 %. Укупан број почињених прекршаја приликом нарушавања ЈРиМ у
току 2015. године је 755, а у 2014. години 876, односно мање за 13,80 %.
Највише прекршаја је евидентирано по члану 12. (туча и физички напад) - 284, а
у 2014. години је евидентирано 345 такавих прекршаја, што је смањење за 17,68 %.
Затим по члану 8. (вријеђање) у току 2015. године евидентирано 138, а у 2014. години
153 таквих прекршаја, што је смањење за 9,80 %, по члану 24. (ометање државних
органа у вршењу јавних функција) у току 2015. године је евидентирано 49, а у 2014.

години таквих прекршаја је евидентирано у 51, што је смањење за 3,92 %. По члану 7.
(свађа, вика, вриска и непристојно понашање) у току 2015. године је евидентирано 51, а
у 2014. години таквих прекршаја је евидентирано 73 случаја или мање за 30,13 %. По
члану 18. Закона о ЈРиМ ( пропуштање пријављивања нарушеног јавног реда и мира у
уг. објекту), у току 2015. године је евидентирано 15 прекршаја, а у 2014. године 17
таквих прекршаја, што је мање за 11,76 %, по члану 25. (послуживање алкохолом) у
току 2015. године је евидентирано 49 прекршаја, док је у 2014. године таквих
прекршаја почињено 53, што је смањење за 7,55 %.
в) Безбједност саобраћаја
У области безбједности саобраћаја евидентирано је 22.568 (18.196 ) прекршаја,
што је за 24 % више у односу на упоредни период, за што је поднесено 520 (585)
захтјева за покретање прекршајног поступка и издато 19.541 (15.843) прекршајних
налога.
Новчани износ који би требао да се наплати од издатих прекршајних налога је
1.328.080 (980.900) КМ (или просјечно по прекршајном налогу 68 (62) КМ).
Укупан број саобраћајних незгода је 898 (899) или 0,11 % више саобраћајних
незгода.
Укупно је у саобраћајним незгодама настрадало 422 (380 или више за 11,60%)
лица, од којих је 15 (19 или мање за 21,05 %) смртно страдало, 77 (74 или више за 4,05
%) тешко и 330 (287 или више за 15 %) лакше повријеђено.
Из саобраћаја је искључено 1361 (1229) возило од којих због техничке
неисправности 135 (151), због неисправне регистрације 1101 (966) и из осталих разлога
125 (112)
Такође је из саобраћаја искључено 2593 (2627) возача и то због вожње под
утицајем алкохола 1944 (1992), због вожње без положеног возачког испита 577 (565),
због вожње под утицајем опијата 18 (20) и из других разлога 54 (50).
На ванредни технички преглед упућено је 234 (224) возила, а неисправност је
утврђена на 150 возила, док је 54 возача одбило да иде на ванредни технички преглед.
Након раправе о поднесеној информацији констатовано је да је рад ЦЈБ Приједор
добар, а као посебно Форум препознаје побољшање резултата када је у питању
расвјетљавање кривичних дјела из области привредног криминалитета.
6. Новоидентификовани проблеми
Дарко Босанчић је нагласио проблем уличне расвјете у Козарској улици која још увијек
ради парцијално, као и проблем све већег броја ударних рупа на коловозу у овој улици
али и у другим дјеловима града. Такође је истакао проблем непостојања уличне
расвјете у улици Руди Чајевца и непоштовање ограничења брзине у овој улици којом се
креће велик број ученика. Такође је изнио проблем паркинга и аутобуског стајалишта
код раскрснице Тешинић поред кладионице који је неодговарајући и са кога возила
извирују на саобрачајницу и тако угрожавају безбједност саобраћаја.
Драгана Малић је изнјела проблем расвјете у улици код позоришта гдје се у
непосредној близини налазе двије школе са великим бројем ученика.
Даворин Шикман је констатовао да се још увијек не рјешава проблем правовременог
уклањања графита на фасадама зграда у граду што ствара ружну слику.

Горан Драгојевић, одборник у скупштини Града Приједора, рекао је да ће се заложити
кроз рад у локалном парламенту да се питања постављена на Форуму презентују и на
градској скупштини, и да је у току тендерска процедура за санирање ударних рупа, те
да је то активност која ће се сигурно радити као и сваке године када се за то створе
временски услови.
Вујмиловић Милорад је испред Одјељења за стамбено комуналне послове рекао да се
дио наведених проблема рјешава посебно када је у питању улична расвјета и ударне
рупе.
7. Остала питања
Драшко Ђенадија је похвалио реакцију Одјељења за стамбено комуналне послове која
је на препоруку Форума за безбједност извршила уклањање великих грмова у
непосредној близини подвожњака у које су у два наврата до сада непознати извршиоци
одбацивали разни отпад, а између осталог и минскоексплозивна средства заостала из
рата која су успјешно уклоњена.
Форум је упутио и апел надлежнима да се максимално убрзају активности на
рјешавању проблема на пружном прелазу у Рашковцу због сталне опасности коју овај
прелаз представља за грађане.
Форум је такође заузео став да се на вријеме започну активности око организације
обиљежавања краја школске године за матуранте на начин како је то спроведено
прошле школске године , гдје је за све матуранте на простору љетне баште
организовано заједничко дружење и културнозабавни програм.
Чланови Форума упознати су са детаљима око окончања пројекта са УНДП којим су
унапређени материјално технички капацитети више различитих институција које су
биле ангажоване на задацима заштите и спашавања грађана у мајским поплавама 2014.
године, што је за сваку похвалу и треба наставити рад у овом смјеру.
Форум је такође закључио да се остваре додатни контакти са представницима Исламске
вјерске заједнице и Католичке цркве како би именовали своје представнике у Форум за
безбједност заједнице и заједно са другима учествовали у раду овог тијела, а на
добробит и задовољство свих грађана нашег града.
Такође је закључено да је преко Службе за мјесне заједице потребно остварити бољу
сарадњу са савјетима мјесних заједница везано за њихово значајније укључивање у
прећење безбједносних параметара на терену и размјену информација са Форумом и
надлежним органима и институцијама у граду.
Сједница Форума за безбједност завршена је у 14,40 часова.

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић, с. р.

