
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице општине Приједор, 

одржаног у Великој сали Скупштине општине, дана 23.09.2010. године, са 

почетком у 13
00

 часова 

 

 

Присутни : 

 

Драшко Ђенадија – предсједавајући Форума, Драгица Вукмир Вујаковић – Општа 

болница, Инђић Зоран – СЈБ Приједор, Драган Хрваћанин – Црквена општина 

Приједор, Драгана Малић – Средњошколски центар, Рајко Мршић - ВД Приједор, 

Љубица Кнежевић – Служба за инспекцијски надзор Општине, Дамир Кајтез – 

координатор РПЗ СЈБ Приједор, Вања Дејановић – ЦМЗ Дома здравља, Здравко 

Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности Општине, Сања Муњиза – Актив 

директора основних школа, Драгица Јанковић – Служба за мјесне заједнице Општине. 

 

 

Оправдано одсутни: 

 

Азра Пашалић – предсједница СО, Раде Алексић – Служба за мјесне заједнице, 

Снежана Тасић – Кабинет начелника, Драшко Мармат - Служба за инспекцијски надзор 

Општине (замјеник). 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Поздравна ријеч и увод у састанак; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Реализација закључака са прошлог састанка; 

 

4. Превенција малољетничке деликвенције у основним и средњим школама; 

 

5. Актуелна политичко безбједносна ситуација; 

 

6. Новоидентификовани проблеми; 

 

7. Остала питања. 

 

 

 



1. Поздравна ријеч и увод у састанак 

 

Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне, зажелио им 

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

било приједлога и сугестија за његову измјену. 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Једногласно је усвојен записник са прошлог састанка Форума одржаног 30.06.2010. 

године. Дискусија по записнику није било. 

 

 

3. Реализација закључака са прошлог састанка 

 

О реализацији закључака са прошлог састанка Форума извјестио је предсједавајући 

Драшко Ђенадија. Он је истакао да је у потпуности испоштован закључак који се 

односио на правовремену израду записника са састанака Форума и да је записник са 

прошлог састанка израђен у року од 3 дана од засједања Форума и објављен на сајту 

Општине Приједор у одјељку Форума за безбједност ( www.opstinaprijedor.org ). Овом 

активношћу престала је потреба за достављање записника уз редовни позив на састанак 

јер су сви чланови Форума у прилици да исти преузму са сајта. 

 

Што се тиче закључка о представљању рада Форума у Савјету за безбједност, као 

сталном скупштинском тијелу, предсједавајући Форума је обавјестио присутне да је у 

вези са тим Скупштина општине на својој сједници од 19. јула 2010. године донијела 

закључак којим је предвиђено да се код сваког избора предсједавајућег Форума по 

аутоматизму предсједавајући и један члан који се бира на сједници Форума предлажу у 

Савјет за безбједност чиме ће се обезбједити боља заступљеност Форума у овом 

скупштинском тијелу. 

 

У дијелу који се односио на дистрибуцију пропагандног материјала Форума 

предсједавајући је упознао присутне да су сви субјекти преузели овај материјал и 

извршили његову дистрибуцију грађанима, а нарочито циљним групама на које се 

односи садржај појединих афиша, као и то да је једна количина овог материјала 

подијељена грађанима преко Инфо пулта општине Приједор. 

 

Предсједавајући је такође саопштио да су у току контакти са субјектима који 

партиципирају у раду Форума, а чији чланови до сада нису показали активност, 

односно нису били редовни на сједницама Форума, те да ће се по овом питању 

припремити одговарајућа информација која ће се разматрати на следећој сједници 

Форума  и у вези са тим предложити одговарајућа ријешења. 

 

Форум је обавјештен да је настављен контакт са представницима међународне 

организације УНДП и да се у најскорије вријеме очекује завршетак израде 

Меморандума о разумијевању који ће бити понуђен Начелнику општине на разматрање 

и потписивање, након чега би требала услиједити реализација више различитих 

пројеката од интереса за нашу локалну заједницу. Такође је саопштено да је пројекат 

под називом „Превенција малољетничке деликвенције„ прослијеђен швајцарској 

организацији СДЦ и да се чека одговор на ову апликацију. 



 

Што се тиче реализације активности по неком од до сада  идентификованих проблема 

могу се истаћи добри примјери који се односе на обнављање и поправку девастираних 

дијелова на спортском игралишти у МЗ Чиркин Поље гдје су о организацији омладине 

из те МЗ и уз финансијску помоћ општине обновљени девастирани садржаји и 

направљена заштитна ограда према Заводу за заштиту мушке дјеце и омладине чиме су 

отклоњени досадашњи проблеми, као и добар примјер отклањања недостатака на 

путној инфраструктури ( ударне рупе ) и расвјети једног дијела градских улица чиме су 

отклоњени недостаци на које су се до сада у више наврата жалили грађани. 

Констатовано је да и даље сви субјекти требају наставити са активностима ове врсте и 

да добре примјере треба подржавати и афирмисати кроз рад Форума јер су они од 

интереса за све грађане наше општине. 

 

 

4. Превенција малољетничке деликвенције у основним и средњим школама 

 

По овој тачки дневног реда извјестилац је био Кајтез Дамир, координатор пројекта за 

рад полиције у заједници. Исти је најавио почетак реализације пројекта који ће се 

реализовати у основним и средњим школама и то за узрасте 5. и 6. разреда основних, и 

за узраст 1. разреда средњих школа, јер је процијењено да су то најризичније групе које 

могу бити изложене негативном утицају средине и из којих се регрутују потенцијални 

преступници. Најзаступљеније теме у овом едукативном пројекту односиће се на 

злоупотребе дуванских производа, алкохола и дрога. Пројекат ће бити реализован у 

току текуће школске године и извјестилац је позвао представнике свих субјеката који 

могу дати свој допринос у овом пројекту да се придруже реализацији истог. Форум је 

поздравио реализацију овог пројекта јер исти, како је оцјењено, има превентивни 

карактер и његови резултати ће бити у функцији одвраћања дјеце тог узраста од 

наведених порока и у функцији смањења броја малољетних преступника. 

 

 

5. Актуелна политичко безбједносна ситуација 

 

По овој тачки дневног реда извјестилац је био Зоран Инђић, командир полицијске 

станице ПД-2. Инђић је оцијенио да је безбједносна ситуација на подручју општине 

Приједор по свим параметрима који се прате када је ова област у питању добра. 

Напоменуо је да су у току предизборне кампање на којима је обавезно присуство 

полиције и да се те активности реализују без уочених проблема. Такође је рекао да је у 

току полициска активност под називом „Заштитимо дјецу у саобраћају„ која траје 

током мјесеца септембра и има за циљ повећање саобраћајне културе према пјешацима, 

а нарочито према ђацима млађе узрасне категорије. 

 

Предсједавајући Форума је рекао да треба интензивно радити на очувању достигнутог 

нивоа безбједности и да је то задатак свих који живе на овом простору. Навео је као 

негативан примјер појаву писања графита који су национално обојени и имају за циљ 

нарушавање успостављеног нивоа повјерења међу грађанима различитих 

националности, као и појаву истицања застава Саудијске Арабије која је примјећена у 

свадбеним колонама које су пролазиле кроз град током мјесеца августа, што такође 

негативно утиче на успостављени ниво повјерења на што су се грађани жалили 

Форуму.  

 



Свештеник Драган Хрваћанин је констатовао да би требало повећати присуство 

полиције у дане викенда када у ноћним сатима долази до туча алкохолисаних 

малољетника у неосвјетљеним дијеловима града истичући такав инцидент који се 

недавно десио у близини Шипадових зграда када је у тучи учествовао већи број 

појединаца који су се разбјежали до доласка полиције. 

 

 

6. Новоидентификовани проблеми 

 

Предсједавајући је упознао присутне да су се Форуму писмено обратиле Полициске 

станице Козарац и Омарска, чији припадници су у раду идентификовали слиједеће 

проблеме: 

• проблем недостатка уређених аутобуских стајалишта у близини основних школа 

у Козарцу и  Трнопољу гдје је угрожена безбједност дјеце; 

• проблем паса луталица у близини школа који је у више наврата ријешаван али се 

понавља; 

• проблем недостатка паркинг простора у мјесту Козарац; 

• проблем чињења кривичних дјела (провала) на објектима чији  власници раде на 

привременом  раду у иностранству; 

• недостатак локација за плакатирање у МЗ Козарац; 

• прекорачење рада угоститељских објеката у Омарској и недовољно присуство 

надлежне инспекције на овом терену; 

• недостатак саобраћајних знакова за забрану паркирања у Светосавској улици у 

Омарској што онемогућује полицији кажњавање починилаца прекршаја; 

• неодржавање живица поред пута Петров Гај – Камичани што смањује 

прегледност пута и што је у задње вријеме био узрок саобраћајних незгода на 

овом простору. 

 

Санитарни инспектор Љубица Кнежевић је такође констатовала да треба појачати 

надзор када је у питању точење алкохола малољетним лицима у угоститељским 

објектима, као и непостојање средстава у буџету за узорковање артикала и воде за пиће 

по пријавама грађана на сумњу у тровање истих. 

 

Драгица Јанковић је упознала присутне да већи дио захтјева за рјешавање проблема 

који су констатовани на терену треба обрадити и упутити надлежним службама путем 

Савјета МЗ преко Службе за мјесне заједнице. 

 

Констатовано је да се са новоидентификованим проблемима упознају надлежни 

субјекти и да до следећег засједања Форума о истима припреме информације и 

предложе начини и могућности њиховог рјешавања. 

 

 

7. Остала питања 

 

Осталих питања није било. 

 

 

Састанак је завршен у 14
00

 часова. 

 

Записник саставили: Драшко Ђенадија и Драгица Јанковић 


