
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног 

у Великој сали градске управе, 25.12.2013. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

 

Присутни: 

 

Сања Муњиза – Основно образовање; Драшко Ђенадија – Цивилна заштита; Зоран 

Инђић – Сектор полиције ЦЈБ Приједор; Рада Карајица – Невладин сектор; Дамир 

Кајтез - ПС Приједор 2; Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности; 

Драшко Мармат – Служба за инспекциски надзор; Рајко Мршић – Ватрогасно друштво 

Приједор; Вања Дејановић – Дом здравља Приједор; Јелена Срећо – Сектор крими 

полиције ЦЈБ Приједор; Драгица Вукмир Вујаковић – Општа болница; Бранка Јандрић 

Вуковић – Центар за социјални рад; Бранко Мудринић – ПС БС Приједор; Милорад 

Вујмиловић – Комунална полиција; Драгица Јанковић - Служба за мјесне заједнице. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Представљање плана превентивних активности на спречавању малољетничке 

деликвенције у основним и средњим школама; 

 

4. Новоидентификовани проблеми; 

 

5. Остала питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

Предсједавајућа Форума Сања Муњиза поздравила је све присутне, зажељела им 

добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и 

није било приједлога за његову измјену. 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен.  

 

 

3. Представљање плана превентивних активности на спречавању малољетничке 

деликвенције у основним и средњим школама 

 

Јелена Срећо, инспектор за малољетничку деликвенцију у ЦЈБ Приједор, 

упознала је присутне да ЦЈБ Приједор наставља са активностима из ранијег периода, а 

 које се односе на спречавање малољетничке делинквенције и с тим у вези је сачињен 

 План превентивних активности на сузбијању малољетничке делинквенције у основним 

и средњим школама на подручју ЦЈБ Приједор. Циљ овог плана је указивање на 

криминално и друго социјално неприхватљиво понашање код дјеце и омладине те 

подизање њихове безбједности на што већи ниво. План ће се реализовати у току 

календарске 2014. године на подручју које покрива ЦЈБ Приједор, односно на подручју 

града Приједора, општина Козарска Дубица, Костајница, Нови Град и Оштра Лука. 

Теме предвиђене планом су превенција малољетничке делинквенције, превенција 

вршњачког насиља, превенција злоупотребе дуванских производа, алкохола, дрога и 

злоупотребе дјеце путем интернета. Предавања ће се одржати ученицима основних и 

средњих школа, наставницима и родитељима ученика. Носилац активности реализације 

плана  је ЦЈБ Приједор, а сарадници су Центар за социјални рад, тржишна инспекција, 

руководство основних и средњих школа, те педагошко-психолошка служба основних и 

средњих школа. Све активности реализације плана ће бити и медијски пропраћене. 

 

Вранка Јандрић Вуковић истакла је да је значај плана превенције малољетничке 

деликвенције велики и упознала је присутне да је Центар за социјални рад радио 

анализе прекршајних и кривичних пријава од стране малољетних лица за 2013. годину 

и износи 109 пријава, што је у порасту у поређењу са 2012. годину када је забиљежено 

79 пријава. 

 

По питању рада на превенцији малољетничке деликвенције, на састанку Форума 

донешени су следећи закључци: 

 

1. Чланови Форума подржавају спровођење и организовање плана превентивних 

активности на спречавању малољетничке деликвенције у основним и средњим 

школама на подручју Центра јавне безбједности Приједор; 

2. На својим сједницама Форум ће пратити и учествовати у активностима 

предвиђеним овим планом; 

3. Уколико буде приједлога или сугестија у вези плана од стране субјеката, 

учесника, да се у писаној форми достави ЦЈБ Приједор као носиоцу активности; 

4. Предложено је, обзиром на обавезујући протокол о поступању са случајевима 

вршњаљчког насиља међу дјецом и младима у образовном систему, а која су 



потписала три министарствам (Министарство полиције, образовања и 

здравства), да Дом здравља, односно Центар за ментално здравље, да се укључи 

са приједлозима и сугестијама на спровођењу овог плана.  

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

 Новоидентификованих проблема није било. 

 

 На састанку је констатовано да је примјећено знатно смањење кориштења 

пиретехничких средстава пред новогодишње празнике у односу на раније године. 

 

5. Остала питања 

 

 Предсједавајућа је упознала присутне да је на позив Начелника ЦЈБ Приједор одржан 

радни састанак са представницима Форума за безбједност на коме су испред Форума 

присуствовали Сања Муњиза, Драшко Ђенадија и Зоран Инђић. На састанку је 

Начелник упознат са активностима и начином рада Форума који је од стране полиције 

високо оцијењен и од стране ЦЈБ дата је пуна подршка у даљем раду Форума за 

безбједност. 

 

 Драшко Ђенадија упознао је присутне са учешћем чланова Форума на округлом столу 

на тему „ Стоп насиљу на спортским приредбама“. Исти је кратко представио резултате 

истраживања обављених на ову тему у организацији Филозофског факултета 

Универзитета у Бањој Луци под ауторством доц.др Срђана Душанића. Договорено је да 

се ова презентација постави и на сајт Форума како би била доступна свим члановима 

Форума и грађанима који путем ове странице прате рад Форума. Такође је договорено 

да се Форум заједно са осталим субјектима укључи у даљи рад по овим питањима. 

 

 Ђенадија је такође упознао присутне да је у организацији Центра за социјални рад 

одржана промоција брошуре „ Приједорски модел међусекторског поступања у 

заштити и збрињавању жртава насиља у породици „ у чијој изради је представљен и рад 

Форума. Констатовано је да је ова брошура добар допринос унапређењу борбе против 

насиља у широј регији јер је иста подржана и од ресорног Министарства Владе 

Републике Српске. 

Других питања није било. 

 

 

 

 

Састанак завршен у 14:00 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ФОРУМА 

Сања Муњиза, с.р. 


