
 

 
Број: 02/22 
 

 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 29.04.2022. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

Присутни:  

 

Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко 

Ђенадија – Градска управа Приједор Цивилна заштита и замјеник предсједавајуће 

Форума, Мирсад Дуратовић – предсједник Скупштине Града, Зоран Инђић – 

Полицијска управа Приједор, Небојша Макарић – ОЈТ Приједор, Јанко Стојнић – 

Градска управа ТВСЈ Приједор, Миле Дошеновић – ПУ Приједор ПС Приједор 1, Дејан 

Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС, Рада Карајица – Удружење „Нада“ Приједор, Дарко 

Драгић - Градска управа Приједор Одсјек за инспекцијске послове, Здравко Будимир – 

Актив директора основних школа, Младен Босанчић – Градска управа Приједор 

Комунална полиција, Сања Топић и Наташа Милановић - ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор, Даворин Шикман – Арцелор Митал Приједор, Милорад Вујмиловић – АМД 

Приједор, Игор Милетић – Градска управа Одјељење за саобраћај КП и ЗЖС и ИСП, 

Томислав Блаха – Чешка бесједа Приједор, Катарина Панић – Новинска агенција 

Републике Српске Срна, Драгица Јанковић – Градска управа Приједор Одсјек за мјесне 

заједнице и секретар Форума. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка, 01/22 од 17.02.2022. године; 

3. Промоција хранитељства; 

4. Новоидентификовани проблеми; 

5. Остала питања. 

 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег 

 

Предсједавајућа Форума поздравила је све присутне чланове Форума и упознала их са 

приједлогом дневног реда који је једногласно усвојен. 

 

 

 



 

2. Усвајање записника са прошлог састанка  

 

Записник са прошлог састанка од 17.02.2022. године једногласно је усвојен. Примједби 

није било. 

 

 

3. Промоција хранитељства 

 

Наташа Милановић Краљ упознала је присутне да  је стручни тим за послове 

збрињавања лица у хранитељске породице испред ЈУ Центра за социјални рад Приједор 

посветио мјесец април за промоцију  хранитељства. С обзиром на континуирану 

потребу установе за новим хранитељским породицама, и на позитиван одазив грађана 

кроз ову промоцију, активности су се наставиле и кроз мјесец мај. Центар је и ранијих 

година реализовао промоције хранитељства, али исте нису биле довољно медијски 

испраћене, што се овај пут показало као веома корисно и што је допринијело томе да 

ова промоција направи пожељан одјек у друштву. Поред тога, друштвене платформе 

смо искористили и за разбијање одређених предрасуда које прате хранитељство и сам 

рад стручних радника Центра. А то су оне на које често и наилазимо на друштвеним 

мрежама, да "Центар узима дјецу сиромашним родитељима и даје новац хранитељима". 

Међутим економски статус родитеља никада није разлог за изузимање дјетета из 

биолошке породице, већ су то удружене патологије и ризици, и такав исход се деси тек 

након што стручни радници исцрпе све своје ресурсе у раду на оснаживању тих 

родитеља. Дјеца из биолошких породица изузимају се због дуготрајног занемаривања, 

злостављања и других околности који су значајно нарушили дјечији живот, здравље и 

развој. Кроз ову промоцију у Центар се јавило пет особа, односно потенцијалних 

хранитељских породица, које су заинтересоване за стицање статуса хранитеља, и чију 

процјену Центар тренутно ради. Њих двоје је заинтересовано за бригу о дјеци, а троје за 

бригу о пунољетним лицима. Након овог позитивног искуства, ЈУ Центар за социјални 

рад Приједор ће свакако наставити да промовише хранитељство и потребу за 

хранитељским породицама. 

 

Сања Топић  истакла је да su  овом промоцијом стручни радници Центра, такође, 

ставили фокус на то да упознају грађане и са основним задацима Центра за социјални 

рад као органа старатељства када је у питању заштита најбољег интереса дјетета 

(између осталог) при чему се установа руководи одговарајућим законским прописима, 

Конвенцијом о правима дјетета и подзаконским актима водећи рачуна о осјетљивости 

проблематике, комплексности проблема и обазривости у приступу, али често и 

хитности у поступању. Одговарајући Закони и препоруке налажу што дужи останак 

дјетета у биолошкој породици и рад на превенцији издвајања дјеце, али када су живот и 

здравље дјетета значајно угрожени, орган старатељства мора да заштити дијете у том 

тренутку и да предузима потребне радње да би заштитио његов најбољи интерес. Један 

од  препоручених концепата заштите и бриге дјеце (али и одраслих лица) су 

хранитељске породице које на неки начин имитирају породично функционисање те су 

вид породичног облика смјештаја. Збрињавањем лица у хранитељске породице, настоји 

се избјећи збрињавање истих у институције  (најчешће у Домове) – онда када то није 

неопходно. У току априла мјесеца у оквиру активности промоције хранитељства, у 

Центру за социјални рад је проведена и обука за хранитеље који брину о пунољетним 

лицима.  Обуку је прошло 8 хранитеља и може се закључити да је иста имала 

задовољавајући исход. Циљ радионица је да се хранитељи припреме што боље за 



обављање своје улоге,  да стекну вјештине и знања који су им потребни да превладају 

одређене изазове и евентуалне потешкоће на које наилазе у току своје бриге. Улога 

хранитеља је веома изазовна и комплексна тако да је истима потребна додатна подршка 

за провођење бриге.  Обука се састоји од 10 тематских радионица, радионице су 

интерактивне, са  размјеном искуства, мишљења  и преношењем знања на начин који је 

прилагођен групи. Ову обуку воде едуковани стручни радници у ЦСР који су прошли 

двогодишњу специјалистичку едукацију. Након проведене обуке хранитељи добијају 

Потврду за бављење хранитељством која важи 4 године  и након тога је исту потребно 

обновити. У Центру за социјални рад Приједор, током ранијих година, проведено је 

неколико обука за хранитеље који брину о дјеци тј. малољетним лицима. У току 

мјесеца маја 2022. године слиједи свеобухватна стручна процјена нових хранитеља те 

након тога приступање обуци уколико се исти процијене као адекватни. У наредном 

периоду, Министарство здравља и социјалне заштите РС планира активности који ће 

јачати институт хранитељства те су најављене едукације за нове хранитеље, али и за 

стручне раднике из центара за социјали рад, чиме  је обухваћен и приједорски ЦСР.  

 

 

4. Новоидентификовани проблеми 

 

Испред Актива директора основних школа Здравко Будимир упознао је присутне са два 

проблема која утичу на безбједност ученика. Први се односи на долазак ученика до ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ јер не постоји тротоар до школског дворишта, као ни преко моста 

на ријеци Пухарска, а улица која води до школе је веома прометна. Наведени проблем 

угрожава безбједност како ученика и радника школе, тако и становника насеља Пећани. 

Други проблем се односи на ученике путнике ОШ „Десанка Максимовић“ и „Бранко 

Ћопић“, јер ученици не путују ђачким линијама, па су им аутобуска стајалишта знатно 

удаљена од школа. Дјеци из насеља Гомјенице која похађају наставу у ОШ „Бранко 

Ћопић“ превозник стаје испред „Метро“ зграде, а дјеци из насеља Гареваца која 

похађају наставу у ОШ „Десанка Максимовић“ стаје на аутобуској станици. У 

разговору са превозницима речено им је да су линије и стајалишта унапријед 

регулисана одлукама и да они не могу мијењати линије. Игор Милетић је испред 

надлежног одјељења преузео обавезу могућег рјешавања овог проблема, а све у циљу 

што веће безбједности ученика. 

 

Драшко Ђенадија је упознао присутне да ће и ове године, као и ранијих, прослава 

матураната у задњем дану школе бити организована у Љетној башти, а све под 

надзором разредних старјешина. У циљу превентивног дјеловања Миле Дошеновић из 

Полицијске управе је апеловао на власнике угоститељских објеката да се придржавају 

одредбе о забрани точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година, као и да се 

сва окупљања матураната благовремено пријаве полицији. 

 

 

5. Остала питања 

 

Драшко Ђенадија упознао је присутне да је са предсједницом Форума Вањом 

Дејановић, на позив предсједника СГ Мирсада Дуратовића, као предсједавајућег 

Савјета за безбједност присуствовао сједници овог скупштинског тијела на коме се 

разговарало о индикаторима из области безбједности саобраћаја чије мјерење је вршено 

у прољеће 2021. године, а чији је наручилац била Агенција за безбједност саобраћаја, а 

носилац активности саобраћајни факултети из Источног Сарајева и Добоја.  



 

Чланови Форума су информисани  да је поводом немилог догађаја и убиства Начелника 

крим. полиције Раденка Башића, Форум упутио телеграме саучешће породици и радним 

колегама и да је делегација Форума присуствовала комеморацији и сахрани. 

 

Такође, представник Форума је у организацији мисије ОСЦ , заједно са представницима 

Полицијске управе Приједор и Одјељења за друштвене дјелатности присуствовао 

састанку са Омладинским савјетом града Приједора на коме су размјењене 

одговарајуће информације и представљени планови рада у наредном периоду са циљем 

дефинисања питања на којима би се могло заједнички радити у будућности. 

 

Форум је сугерисао Одјељењу за друштвене дјелатности да на вријеме покрене 

активности на припреми писма добродошлице за наше грађане из дијаспоре и да до 

почетка годишњих одмора организује промоцију истог, као и у претходним годинама 

јер се ова активност показала као примјер добре праксе у окружењу и треба је 

наставити. 

 

Везано за проблем просјачења, Зоран Инђић је упознао присутне да је у току 

формирање радне групе на нивоу Града која би се бавила овим проблемом, као и 

потписивање одговарајућег протокола о дјеловању надлежних субјеката у овој области. 

По ријечима Инђића у завршној фази  је, такође,  и припрема новог протокола за 

спречавање насиља у породици. Истакао је и добру сарадњу надлежних установа на 

рјешавању ових проблема. 

 

Форум је, такође, упознат да ће се на једну од наредних сједница Скупштине Града 

упутити Информација о раду Форума у протеклој календарској години. 

 

 

Сједница је завршена у 14,00 часова 

Записник сачинила: Драгица Јанковић  

 

 

 

Предсједавајућа Форума 

Вања Дејановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Broj: 02/22 
 

 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 29.04.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova 

 

 

Prisutni:  

 

Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško 

Đenadija – Gradska uprava Prijedor Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma, 

Mirsad Duratović – predsjednik Skupštine Grada, Zoran Inđić – Policijska uprava Prijedor, 

Nebojša Makarić – OJT Prijedor, Janko Stojnić – Gradska uprava TVSJ Prijedor, Mile 

Došenović – PU Prijedor PS Prijedor 1, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Rada Karajica 

– Udruženje „Nada“ Prijedor, Darko Dragić - Gradska uprava Prijedor Odsjek za inspekcijske 

poslove, Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Mladen Bosančić – Gradska 

uprava Prijedor Komunalna policija, Sanja Topić i Nataša Milanović - JU Centar za socijalni 

rad Prijedor, Davorin Šikman – Arcelor Mital Prijedor, Milorad Vujmilović – AMD Prijedor, 

Igor Miletić – Gradska uprava Odjeljenje za saobraćaj KP i ZŽS i ISP, Tomislav Blaha – 

Češka besjeda Prijedor, Katarina Panić – Novinska agencija Republike Srpske Srna, Dragica 

Janković – Gradska uprava Prijedor Odsjek za mjesne zajednice i sekretar Foruma. 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće; 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka, 01/22 od 17.02.2022. godine; 

3. Promocija hraniteljstva; 

4. Novoidentifikovani problemi; 

5. Ostala pitanja. 

 

 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg 

 

Predsjedavajuća Foruma pozdravila je sve prisutne članove Foruma i upoznala ih sa 

prijedlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 

 

 



2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka  

 

Zapisnik sa prošlog sastanka od 17.02.2022. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije 

bilo. 

 

 

3. Promocija hraniteljstva 

 

Nataša Milanović Kralj upoznala je prisutne da  je stručni tim za poslove zbrinjavanja lica u 

hraniteljske porodice ispred JU Centra za socijalni rad Prijedor posvetio mjesec april za 

promociju  hraniteljstva. S obzirom na kontinuiranu potrebu ustanove za novim hraniteljskim 

porodicama, i na pozitivan odaziv građana kroz ovu promociju, aktivnosti su se nastavile i 

kroz mjesec maj. Centar je i ranijih godina realizovao promocije hraniteljstva, ali iste nisu bile 

dovoljno medijski ispraćene, što se ovaj put pokazalo kao veoma korisno i što je doprinijelo 

tome da ova promocija napravi poželjan odjek u društvu. Pored toga, društvene platforme smo 

iskoristili i za razbijanje određenih predrasuda koje prate hraniteljstvo i sam rad stručnih 

radnika Centra. A to su one na koje često i nailazimo na društvenim mrežama, da "Centar 

uzima djecu siromašnim roditeljima i daje novac hraniteljima". Međutim ekonomski status 

roditelja nikada nije razlog za izuzimanje djeteta iz biološke porodice, već su to udružene 

patologije i rizici, i takav ishod se desi tek nakon što stručni radnici iscrpe sve svoje resurse u 

radu na osnaživanju tih roditelja. Djeca iz bioloških porodica izuzimaju se zbog dugotrajnog 

zanemarivanja, zlostavljanja i drugih okolnosti koji su značajno narušili dječiji život, zdravlje 

i razvoj. Kroz ovu promociju u Centar se javilo pet osoba, odnosno potencijalnih hraniteljskih 

porodica, koje su zainteresovane za sticanje statusa hranitelja, i čiju procjenu Centar trenutno 

radi. NJih dvoje je zainteresovano za brigu o djeci, a troje za brigu o punoljetnim licima. 

Nakon ovog pozitivnog iskustva, JU Centar za socijalni rad Prijedor će svakako nastaviti da 

promoviše hraniteljstvo i potrebu za hraniteljskim porodicama. 

 

Sanja Topić istakla je da su  ovom promocijom stručni radnici Centra, takođe, stavili fokus na 

to da upoznaju građane i sa osnovnim zadacima Centra za socijalni rad kao organa 

starateljstva kada je u pitanju zaštita najboljeg interesa djeteta (između ostalog) pri čemu se 

ustanova rukovodi odgovarajućim zakonskim propisima, Konvencijom o pravima djeteta i 

podzakonskim aktima vodeći računa o osjetljivosti problematike, kompleksnosti problema i 

obazrivosti u pristupu, ali često i hitnosti u postupanju. Odgovarajući Zakoni i preporuke 

nalažu što duži ostanak djeteta u biološkoj porodici i rad na prevenciji izdvajanja djece, ali 

kada su život i zdravlje djeteta značajno ugroženi, organ starateljstva mora da zaštiti dijete u 

tom trenutku i da preduzima potrebne radnje da bi zaštitio njegov najbolji interes. Jedan od  

preporučenih koncepata zaštite i brige djece (ali i odraslih lica) su hraniteljske porodice koje 

na neki način imitiraju porodično funkcionisanje te su vid porodičnog oblika smještaja. 

Zbrinjavanjem lica u hraniteljske porodice, nastoji se izbjeći zbrinjavanje istih u institucije  

(najčešće u Domove) – onda kada to nije neophodno. U toku aprila mjeseca u okviru 

aktivnosti promocije hraniteljstva, u Centru za socijalni rad je provedena i obuka za hranitelje 

koji brinu o punoljetnim licima.  Obuku je prošlo 8 hranitelja i može se zaključiti da je ista 

imala zadovoljavajući ishod. Cilj radionica je da se hranitelji pripreme što bolje za obavljanje 

svoje uloge,  da steknu vještine i znanja koji su im potrebni da prevladaju određene izazove i 

eventualne poteškoće na koje nailaze u toku svoje brige. Uloga hranitelja je veoma izazovna i 

kompleksna tako da je istima potrebna dodatna podrška za provođenje brige.  Obuka se sastoji 

od 10 tematskih radionica, radionice su interaktivne, sa  razmjenom iskustva, mišljenja  i 

prenošenjem znanja na način koji je prilagođen grupi. Ovu obuku vode edukovani stručni 

radnici u CSR koji su prošli dvogodišnju specijalističku edukaciju. Nakon provedene obuke 



hranitelji dobijaju Potvrdu za bavljenje hraniteljstvom koja važi 4 godine  i nakon toga je istu 

potrebno obnoviti. U Centru za socijalni rad Prijedor, tokom ranijih godina, provedeno je 

nekoliko obuka za hranitelje koji brinu o djeci tj. maloljetnim licima. U toku mjeseca maja 

2022. godine slijedi sveobuhvatna stručna procjena novih hranitelja te nakon toga pristupanje 

obuci ukoliko se isti procijene kao adekvatni. U narednom periodu, Ministarstvo zdravlja i 

socijalne zaštite RS planira aktivnosti koji će jačati institut hraniteljstva te su najavljene 

edukacije za nove hranitelje, ali i za stručne radnike iz centara za socijali rad, čime  je 

obuhvaćen i prijedorski CSR.  

 

 

4. Novoidentifikovani problemi 

 

Ispred Aktiva direktora osnovnih škola Zdravko Budimir upoznao je prisutne sa dva problema 

koja utiču na bezbjednost učenika. Prvi se odnosi na dolazak učenika do OŠ „Dositej 

Obradović“ jer ne postoji trotoar do školskog dvorišta, kao ni preko mosta na rijeci Puharska, 

a ulica koja vodi do škole je veoma prometna. Navedeni problem ugrožava bezbjednost kako 

učenika i radnika škole, tako i stanovnika naselja Pećani. Drugi problem se odnosi na učenike 

putnike OŠ „Desanka Maksimović“ i „Branko Ćopić“, jer učenici ne putuju đačkim linijama, 

pa su im autobuska stajališta znatno udaljena od škola. Djeci iz naselja Gomjenice koja 

pohađaju nastavu u OŠ „Branko Ćopić“ prevoznik staje ispred „Metro“ zgrade, a djeci iz 

naselja Garevaca koja pohađaju nastavu u OŠ „Desanka Maksimović“ staje na autobuskoj 

stanici. U razgovoru sa prevoznicima rečeno im je da su linije i stajališta unaprijed regulisana 

odlukama i da oni ne mogu mijenjati linije. Igor Miletić je ispred nadležnog odjeljenja 

preuzeo obavezu mogućeg rješavanja ovog problema, a sve u cilju što veće bezbjednosti 

učenika. 

 

Draško Đenadija je upoznao prisutne da će i ove godine, kao i ranijih, proslava maturanata u 

zadnjem danu škole biti organizovana u LJetnoj bašti, a sve pod nadzorom razrednih 

starješina. U cilju preventivnog djelovanja Mile Došenović iz Policijske uprave je apelovao na 

vlasnike ugostiteljskih objekata da se pridržavaju odredbe o zabrani točenja alkoholnih pića 

licima mlađim od 18 godina, kao i da se sva okupljanja maturanata blagovremeno prijave 

policiji. 

 

 

5. Ostala pitanja 

 

Draško Đenadija upoznao je prisutne da je sa predsjednicom Foruma Vanjom Dejanović, na 

poziv predsjednika SG Mirsada Duratovića, kao predsjedavajućeg Savjeta za bezbjednost 

prisustvovao sjednici ovog skupštinskog tijela na kome se razgovaralo o indikatorima iz 

oblasti bezbjednosti saobraćaja čije mjerenje je vršeno u proljeće 2021. godine, a čiji je 

naručilac bila Agencija za bezbjednost saobraćaja, a nosilac aktivnosti saobraćajni fakulteti iz 

Istočnog Sarajeva i Doboja.  

 

Članovi Foruma su informisani  da je povodom nemilog događaja i ubistva Načelnika krim. 

policije Radenka Bašića, Forum uputio telegrame saučešće porodici i radnim kolegama i da je 

delegacija Foruma prisustvovala komemoraciji i sahrani. 

 

Takođe, predstavnik Foruma je u organizaciji misije OSC , zajedno sa predstavnicima 

Policijske uprave Prijedor i Odjeljenja za društvene djelatnosti prisustvovao sastanku sa 

Omladinskim savjetom grada Prijedora na kome su razmjenjene odgovarajuće informacije i 



predstavljeni planovi rada u narednom periodu sa ciljem definisanja pitanja na kojima bi se 

moglo zajednički raditi u budućnosti. 

 

Forum je sugerisao Odjeljenju za društvene djelatnosti da na vrijeme pokrene aktivnosti na 

pripremi pisma dobrodošlice za naše građane iz dijaspore i da do početka godišnjih odmora 

organizuje promociju istog, kao i u prethodnim godinama jer se ova aktivnost pokazala kao 

primjer dobre prakse u okruženju i treba je nastaviti. 

 

Vezano za problem prosjačenja, Zoran Inđić je upoznao prisutne da je u toku formiranje radne 

grupe na nivou Grada koja bi se bavila ovim problemom, kao i potpisivanje odgovarajućeg 

protokola o djelovanju nadležnih subjekata u ovoj oblasti. Po riječima Inđića u završnoj fazi  

je, takođe,  i priprema novog protokola za sprečavanje nasilja u porodici. Istakao je i dobru 

saradnju nadležnih ustanova na rješavanju ovih problema. 

 

Forum je, takođe, upoznat da će se na jednu od narednih sjednica Skupštine Grada uputiti 

Informacija o radu Foruma u protekloj kalendarskoj godini. 
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