Број: 05/17
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 14.12.2017. 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; Горан Драгојевић – Потпредсједник
скупштине града, Инђић Зоран – представник Полицијске управе Приједор, Раденка
Карајица – представник НВО, Драгица Вукмир Вујановић – представник Опште
болнице Приједор, Сања Муњиза – представник основног образовања, Игор Личина –
представник Мисије ОСЦЕ у БиХ - канцеларија у Бања Луци, Милан Гламочанин –
Одсјек за мјесне заједнице, Босанчић Младен – представник Комуналне полиције,
Даворин Шикман – представник Арцелор Митала, Милош Ковачевић – представник
Станице полиције за безбједност саобраћаја, Синиша Обрадовић – представник Дома
здравља, Драгица Јанковић – представник Одсјека за мјесне заједнице, Мирко Бркић –
представник Савјета за безбједност саобраћаја и АМС, Младен Мајкић – представник
Српске Православне вјерске заједнице, Данко Рауш, представник ЈУ Центар за
социјални рад, Дарко Босанчић – представник Радио клуба „Козара“ Приједор, Јелена
Адамовић – представница средњег образовања, Катарина Панић – представник медија .
Одсутни:
Представник Одјељења за стамбено комуналне послове, представник Одсјека за
инспекцијске послове, представник Католичке вјерске заједнице и представник
Исламске вјерске заједнице.
Дневни ред:
Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
Усвајање записника са прошле сједнице Форума од 05.10.2017. године;
Насиље у породици – „16 дана активизма„;
Припрема субјеката, чланова Форума, за израду Стратешког плана безбједности
на подручју града Приједора за период 2018 – 2021.;
5. Новоидентификовани проблеми;
6. Избор предсједавајућег Форума;
7. Остала питања.
1.
2.
3.
4.

Састанку Форума у својству гостију присуствовали су и Градоначелник града
Приједора Миленко Ђаковић и Начелник Полицијске управе Приједор Далибор Иванић
који су се том приликом обратили медијима и члановима Форума и истакли:
Град Приједор може бити поносан радом Форума за безбједност заједнице, истичући
значај сарадње и са полицијом али и са сваким појединим чланом заједнице, јер није
полиција једина надлежна за питања безбједности. Ви заједно идентификујете и
рјешавате проблеме у заједници, желим да наставите са таквим радом, јер сви тежимо
развоју града Приједора. Наша је жеља да је безбједност на вишем нивоу сваког дана и
захваљујем се свим појединцима и институцијама из којих долазите у овај Форум, јер је
тијело одавно препознато далеко изван граница БиХ. Миран сан наше дјеце је највећи
залог за нашу будућност, а без мира нема ни просперитета једне заједнице, рекао је
градоначелник Ђаковић обраћајући се Форуму.
Начелник Полицијске управе Приједор Далибор Иванић изразио је задовољство што
рад Форума не иницира полиција него је полиција само један од равноправних
партнера у раду Форуму. Форум сам уочава, идентификује и рангира проблеме и
упућује на отклањање узрока у договору свих чланица. Овај Форум послужио је као
добар примјер и другим локалним заједницама у оснивању оваквих тијела. Начелник
Иванић истакао је да је стање безбједности на подручју Приједорске регије добро и
стабилно и изнио низ показатеља који то и потврђују, а односе се на смањење броја
кривичних дјела по разним категоријама као и већи степен расвјетљености истих.
1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Након обраћања Градоначелника и Начелника ПУ Приједор, предсједница Форума
Драгана Малић прочитала је приједлог дневног реда који је једногласно усвојен.
2. Усвајање записника са прошле сједнице Форума од 05.10.2017. године
Записник са прошлог састанка Форума, број 04/17 од 05.10.2017. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Насиље у породици – „16 дана активизма„
Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Данко Рауш испред Центра за социјални
рад. Рауш је истакао:
1) Везано за „16 дана активизма“, у Приједору се проводе редовне активности
субјеката заштите од насиља у породици, које подразумјевају редовне
мјесечне састанке (субјекти заштите од насиља у породици су: ПУ Приједор,
Болница Приједор, Дом здравља Приједор, Актив директора основних
школа, Актив директора средњих школа, ЈУ Центар „Сунце“ и ЈУ Центар за
социјални рад Приједор).

Циљеви кампање су:
- подизање свијести о родно заснованом насиљу као проблему људских права на
локалним, националним, регионалним и интернационалним нивоима;
- јачање локалног рада на спрјечавању насиља над женама;
- стварање јасне везе између локалних и интернационалних напора да се насиље
над женама заустави;
- исказивање солидарности са женама широм свијета које су организоване против
насиља над женама;
- стварање алата којима би се притиснуле локалне владе да примјене обећања која
дају у вези са заустављањем насиља над женама.
2) У Приједору је у првих десет мјесеци 2017. године евидентирано 100
случајева насиља у породици (према подацима којима располаже ЈУ Центар
за социјални рад Приједор), од чега је било 79 жена жртава породичног
насиља.
3) Статистички гледано, у односу на 2015. годину, када је евидентирано 105
случајева насиља, и 2016. годину, када је било евидентирано 135 случајева, а
у првих десет мјесеци 2017. године 100 случајева, можемо рећи да се број
пријављених случајева повећава.
4) Велики број пријава насиља у породици, бар оних који се пријављују у ЈУ
Центар за социјални рад Приједор, се може довести у везу са охрабривањем
жена да пријаве насиље. Примјетно је да се у посљедње двије године
повећава број пријава насиља у породици у ЈУ Центар за социјални рад
Приједор, што је раније било слабије изражено. У току 2015. године су биле
само 4 пријаве у Центру, 2016. године 45 пријаве, а у првих десет мјесеци
2017. године 44 пријаве.
5) Најчешћи облици насиља у породици су психичко и физичко насиље, мада
постоје и остали облици насиља у породици који се јављају (економско,
сексуално, угрожавање спокојства и комбиновано насиље).
6) ЈУ Центар за социјални рад Приједор пружа психосоцијалну подршку
жртвама породичног насиља, заступа права жртава, помаже им у
савладавању тренутне ситуације, помаже са једнократним помоћима и
слично.
7) Што се тиче старосне доби жртава насиља у породици, ту нема правила, али
статистички гледано највећи број жртава насиља су жене старости од 31-50
године.
8) Сигурна кућа је облик посебне мјере подршке жртвама породичног насиља и
оно је привремено рјешење. Најближа Сигурна кућа се налази у Бањој Луци,
док Приједор има у склопу ЈУ Центра за социјални рад Приједор Прихватну
станицу, која је намјењена привременом збрињавању жртава породичног
насиља. Жртва у Прихватној станици може да борави највише 72 сата, гдје
јој се пружа психосоцијална подршка, обезбјеђују се оброци и слично.

9) ЈУ Центар за социјални рад Приједор сарађује са субјектима заштите од
насиља у породици, који су прописани Протоколом о поступању у циљу
заштите и збрињавања жртава породичног насиља: ПУ Приједор, Болница
Приједор, Дом здравља Приједор, Актив директора основних школа, Актив
директора средњих школа, ЈУ Центар „Сунце“ и ЈУ Центар за социјални рад
Приједор. Сарадња са свим субјектима је јако добра, његује се системски
приступ проблему насиља у породици, гдје су све наведене институције
укључене.
За ријеч по овој тачки дневног реда јавио се Драшко Ђенадија и истакао да је
заједнички рад приједорских институција, потписница протокола, у овој области
јединствен примјер дјеловања у окружењу и да у континуитету даје добре резултате.
Такође је додао да би у будућности требало размислити да се постојећи протокол
прошири и на проблем насиља над дјецом јер се исте институције баве овом
проблематиком и било би добро да се већ постојећи капацитети користе и у ту сврху
како би се избјегло формирање нових тијела. Он је казао да је на подручју нашег града
спроведено истраживање у области насиља над дјецом и да резултати истог упућују на
потребу организованог и стручног приступа овој проблематици за шта постоје добри
предуслови.
Зоран Инђић је истакао да би за предложено проширење било потребно
мијењати постојеће документе, што може бити предмет рада у наредном периоду.
Предсједавајућа Форума је након окончења прве тачке дневног реда ријеч дала
представнику мисије ОСЦ-а господину Игору Личини који се обратио Форуму.
Он је истакао је ће ОСЦЕ наставити сарадњу са Форумом за безбједност
заједнице града Приједора и у 2018. години, ширеће искуства овог тијела и на друге
градове, како у БиХ тако и у окужењу и покушати обезбиједити донације за неке од
активности Форума. Он је позвао чланице да размисле које би то активности могле
бити, наводећи да то неће моћи бити једна изолована област него што свеобухватнија
дјелатност Форума, поручивши да Форум треба бити мјесто гдје није нужно да физички
буду присутни сви који су заинтерсовани за питања безбједности, али да гласови свих
њих треба да се чују.

4. Припрема субјеката, чланова Форума, за израду Стратешког плана
безбједности на подручју града Приједора за период 2018 – 2021
О припремама за израду овог документа присутне је упознао ДрашкоЂенадија,
замјеник предсједавајуће Форума.
Он је саопштио да је ова активност уследила из разлога што предстојећи
безбједносни план 2014.-2017. истиче са крајем текуће године и да је потребно
приступити изради новог. Рекао је да је потребно унаприједити методологију израде на
начин да сви субјекти који партиципирају у раду Форума припреме статистичке
податке за неколико протеклих година по безбједносним елементима које они прате и
опсервирају , како би се на основу тих параметара програмирали циљеви и програми
који ће допринјети унапређењу стања у области безбједности и сагледале могућности
за заједнички рад различитих институција на овим питањима. Члановима Форума
подијелио је одговарајуће материјале за представљање тражених података и договорено

је да до половине јануара сви субјекти доставе тражене податке за израду Стратешког
плана безбједности на подручју града Приједора за период 2018-2021, како би се овај
документ нашао на наредној сједници Форума предвиђеној за мјесец фебруар 2018.

5. Новоидентификовани проблеми
Милош Ковачевић, испред Полицијске станице за безбједност саобраћаја, истакао је
проблем отежаног одвијања саобраћаја у условима када пада киша и снијег. Проблем се
огледа у томе што су одводи на уличној мрежи дјелимично или потпуно зачепљени, те
се из наведеног разлога веће количине воде задржавају на коловозу што у великој мјери
отежава одвијање саобраћаја, односно кретање возила и пјешака. Такође се на мјестима
гдје се задржава вода, приликом пада температуре, ствара поледица, а што у великој
мјери може довести до настанка саобраћајних незгода.
Наведено је посебно изражено у улицама Академика Јована Рашковића, Мајора Милана
Тепића, Вожда Карађорђа, Козарска, Српских великана, Милана Врховца, Војводе
Степе Степановића (магистрални пут М15) и Славка Родића, истакао је Ковачевић.
Дарко Босанчић из Радио клуба Приједор рекао је да је упитан квалитет радова на
крпљењу асфалта на многим улицама и указао на проблем уличне расвјете у
Аеродромском насељу поготово када је у питању раскрсница улица Фрање Клуза и
Руди Чајевца на којој се често дешавају саобраћајне незгоде.
6. Избор предсједавајућег Форума
За новог предсједавајуће Форума изабран је Данко Рауш из Центра за социјални рад
Приједор који ће на тој дужности замијенити Драгану Малић, док је Драшко Ђенадија
остао на мјесту замјеника предсједавајућег.
7. Остала питања
Форум је упутио апел грађанима да се суздрже од прекомјерне употребе пиротехничких
средстава за предстојеће празнике, а полицији и инспекцији да интензивно конторлишу
нелегалну продају и употребу ових средстава како би све генерације наших грађана
могле несметано да прате манифестације и догађаје који ће бити организовани поводом
предстојећих новогодишњих и вјерских празника.
Сједница је завршена у 14,30 часова.
Записник сачинила Драгица Јанковић

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић, с.р.

