
 
Број: 05/22 
 

 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 22.12.2022. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

Присутни:  

 

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

Књегинић – потпредсједник Скупштине града, Драшко Ђенадија – Градска управа 

Приједор - Цивилна заштита и замјеник предсједавајуће Форума, Зоран Инђић – 

Полицијска управа Приједор,  Миланка Егић – ПУ Приједор ПС Приједор 1, Дејан 

Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС, Игор Брдар – ПУ Приједор ПС Приједор 2, Синиша 

Обрадовић – Дом здравља Приједор, Младен Босанчић – Градска управа Приједор 

Комунална полиција, Госпа Сајак и Драгана Грујичић - ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор, Здравко Будимир – Актив директора основних школа, Драгана Малић – 

представница средњих школа, Дарко Драгић – Одсјек за инспекцијске послове, Огњен 

Вукић – представник радио клуба „ Козара“, Раденко Петрић – представник ТВСЈ,  

Катарина Панић – Новинска агенција Републике Српске Срна, Александра Попић – 

мисија ОСЦ-е. 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка, 04/22 од 29.09.2022. године; 

3. Припреме за новогодишње и божићне празнике – мјере и активности полиције и  

            осталих субјеката;             

4.         Насиље у породици, позитивна пракса, проблеми, приједлози и сугестије; 

5. Новоидентификовани проблеми; 

6. Остала питања. 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће 

 

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 29.09.2022. године једногласно је усвојен. Примједби 

није било. 

 

 



3. Припреме за новогодишње и божићне празнике, мјере и активности полиције и  

    осталих субјеката 

 

О активностима из ове области чланове Форума упознала је Миланка Егић испред 

Полицијске станица ПД 1. 

 

У периоду наступајућих новогодишњих и божићних празника који је традиционално 

праћен доласком већег броја наших грађана из иностранства, а у задње вријеме и 

појачаним доласком туриста, с циљем предупређења нежељених посљедица и 

остваривања пуне личне и имовинске безбједности свих грађана на територији 

Републике Српске, па тако и подручја које покрива ПУ Приједор потребно је предузети 

неопходне оперативне активности како би се ризици за различите облике угрожавања 

безбједности свели на минимум. Период од 20.12.2022. године до 15.01.2023. године 

карактерише раздобље са највећим бројем празника, како државних тако и вјерских, 

када код грађана наступа опуштенија атмосфера, која би се код криминогених лица 

могла искористити за вршење разних кривичних дјела и стицања противправне 

имовинске користи. У вријеме празничног периода долази до повећаног конзумирања 

алкохола што такође може да буде један од фактора повећања броја прекршаја из 

области јавног реда и мира, употребом ватреног оружја, пиротехнике, прегласном 

музиком, тучама, виком, галамом као и прекршаја из области безбједности саобраћаја, 

који могу имати за посљедицу повећан број саобраћајних незгода којима је узрок 

алкохолисаност возача,  а нарочито незгода са посљедицама по лица.  

Узимајући у обзир претходно наведено, као и обавезе нашег министарства,  

Полицијска управа Приједор извршила је процјену стања безбједности на основу ког је 

сачињен план поступања полицијских службеника у наведеном периоду. Неке од мјера 

које ће предузети полицијски службеници се односе на: 

- превенцију терористичких активности, нарочито појединаца и група са 

екстремистичким ставовима; 

-  предузимати активности на контроли кретања илегалних миграната; 

- појачати активности на спречавању имовинских кривичних дјела ( 

разбојништва, тешке крађе и слично):, 

- идентификовати мјеста и објекте гдје се чине прекршаји са елементима 

насиља; 

 - предузети мјере у области безбједности саобраћаја с циљем спречавања 

настанка саобраћајних незгода и застоја у саобраћају са акцентом на возаче који 

управљају возилом под дејством алкохола или дроге; 

- спречавање нелегалне продаје и употребе пиротехничких средстава, ватреног 

оружја; 

- остварити сарадњу са надлежним инспекцијским службама у вези предузимања 

заједничких активности; 

- адекватно предузети мјере и радње на обезбјеђењу свих јавних скупова; 

- остале активности. 

 

Статистички подаци за период појачаних мјера у току прошле године на 

подручју које покрива ПС Приједор 1:  

Број евидентираних КД.......19, број нарушавања јавног реда и мира.....6, број 

спроведених акција из области безбједности саобраћаја.....2. 

 

У току периода појачаних мјера 2021/2022. године, евидентиран је један догађај 

исписивања графита на бетонском зиду Градског стадиона који је изазвао узнемиреност 



грађана, о чему је обавјештено надлежно тужилаштво и који је окарактерисан као 

кривично дјело „Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње“ из члана 259. став 1. 

КЗ РС. 

 

 

4. Насиље у породици, позитивна пракса, проблеми, приједлози и сугестије 

 

Форуму се испред Тима за заштиту од насиља у породици обратила Драгана Грујичић, 

дипл. социјални радник у Центру за социјални рад Приједор: 

 

1. Позитивна пракса 

 

Проблематика насиља у породици на подручју града Приједора је већ дуги низ година 

препозната као друштвени проблем поводом којег се континуирано ради на томе да се 

исти третира кроз мултидисциплинарни приступ и заједничко дјеловање свих субјеката 

заштите. Представници четири субјекта заштите (полиција, ЦСР, ЦМЗ и тадашња 

Сигурна кућа Приједор) су 2010. године потписали први Протокол о поступању у 

случајевима насиља у породици створили су се темељи за почетак примјера добре 

праксе, увезаности система и заједничког дјеловања. Наведено се даље наставило и 

2015. године је потписан нови протокол са придруженим  и другим субјектима заштите 

од насиља у породици - болница, школе. Оно што од тада све по до данас траје јесу 

редовни мјесечни мултисекторски састанци представника субјеката заштите који се 

одржавају сваки пут у другој установи/институцији и на којима се анализирају 

појединачни случајеви/пријаве насиља у породици на мјесечном нивоу. Циљ свега тога 

је размјена информација, конкретни приједлози за рјешавање и увид у поступања по 

пријави насиља у породици. Град Приједор је, такође, један од првих градова у 

Републици Српској који има представника медија на наведеним састанцима, а исти 

пласира у јавност информације о раду тима, поменутом састанку са нагласком на 

различите специфичности које су наведене у оквиру анализирања пријава насиља у 

породици.  

Циљ свега поменутог је да се о овој проблематици не говори само у оквиру одређених 

кампања и понекад, него и да се разбије „табу“ да је насиље у породици породични 

проблем који треба рјешавати у „четири зида“. Такође, са учешћем медија даје се 

позитиван примјер на који начин треба извјештавати о насиљу у породици и да овакав 

рад и сарадња субјеката заштите буде видљив и доступан.  

Све ово доприноси томе да буде боља увезаност система, јаче и ефектније дјеловање по 

пријави и раду у случајевима насиља у породици, препознавање истог у раду стручних 

и службених лица, а и на превенцији и допирању до оних жртава које трпе 

дугогодишње насиље у породици и не виде излаз из тог зачараног круга. 

Стручни радници и службена лица су често позивани на обуке и тренинге што се тиче 

рада у оквиру проблематике насиља у породици, учествују на истима, али и имају 

појединачне и заједничке активности у виду предавања, округлих столова о којима и 

медији извјештавају.  

Резултати свега наведеног су видљиви и често се наводимо ван граница нашег града 

као примјер добре праксе.  

ЦСР Приједор има и дежурство послије радног времена, стручни радник је тада у 

приправности, спреман да изађе на терен и имамо Прихватилиште у којем се по 

потреби смјештају жртве насиља у породици са дјецом на период од 72 сата.  

ЦСР Приједор врши смјештај жртава насиља у породици у Сигурну кућу која се налази 

на територији другог града, сарадња са истом је веома добра и они поред смјештаја 



помажу жртви да се оснажи и почне живот из почетка кроз помоћ у  проналазку посла и 

рјешавање стамбеног питања и имамо један такав позитиван примјер жртве из града 

Приједора.  

Позитиван примјер из праксе заједничког дјеловања субјекта заштите је када је 

заједничким дјеловањем полиције и стручног тима ЦСР Приједор жртва оснажена да 

благовремено пријави насиље, починалац је задржан у притвору и он је подстакнут 

разговором са полицијом одлучио да потражи стручну помоћ поводом проблема са 

алкохолизмом и уз даљи рад стручних служби ту је проблематика насиља у породици 

заустављена и ријешена.  

 

2. Проблеми у пракси  

 

С обзиром да су  код насиља у породици најчешће жртве истог жене, стекао се утисак 

да оне нису довољно оснажене да пријаве насиље у породици, поготово оне које трпе 

дугогодишње насиље и представљају дио тзв. црне статистике случајева који се никада 

не пријаве. У порасту је јако велики број повлачења пријава, да ли одмах након 

поступања субјеката заштите или током трајања поступка који је до крајње пресуде  

дуготрајан и исцрпљујући. Такође, жртве често не желе медицинску помоћ и да оду на 

здравствени преглед, па услијед свега тога долази до недостатка доказа (обустава 

поступка). 

Задатак субјеката заштите је прикупљање што више информација, размјена истих, боље 

документовање у виду навођења породичне проблематике, описа пријаве, ситуације и 

животних и породичних околности, а да би поред недостатка поменутих доказа случај 

био процесуиран као КД Насиље у породици на основу других, а по службеној 

дужности.  

У раду по пријави насиља у породици стално се апелује на:  

-индивидуалном и сензибилисаном приступу, обазривост при поступању (секундарна 

трауматизација код дјеце) пружању квалитетне психосоцијалне подршке, повезаност 

субјеката заштите у заједничком дјеловању (пријава телефоном па писмено, хитне 

мјере заједнички приједлози), упућивање и информисање жртве на њој разумљив начин 

( о њеним правима и услугама других система), недискриминација и спречавање 

етикетирања. Велики је број рецидива/повратника по пријави насиља у породици и 

изрицање заштитних мјера је начин покушаја начина ријешења тога (постоје 

проблеми/препреке који су везани за неизрицање наведених мјера). Примјетан је пораст 

броја дјеце која су присуствовала радњама насиља у породици и продужено насиље 

кроз регулисање контакта након прекида заједнице, праћење, узнемирање, ухођење, 

сукоб око старатељства. 

Поставља се питање да ли смо искористили све законске могућности - истражни затвор, 

мјере безбједности. Када жртва одлучи да изађе из зачараног круга насиља у породици, 

суочава се са проблемима недостатка породичне подршке, социјална мрежа је 

ослабљена услијед изолованости, незапосленост, рјешавање стамбеног питања.  

 

3. Приједлози и сугестије 

 

Заједничке обуке стручних лица која поступају по проблематици насиља у породици, 

обучен тим стручних лица који раде по овој проблематици у свим установама,  

организовање интерактивних предавања у нпр. школама и другим установама, рад са 

починиоцем насиља – ријешити системски. 

Подаци:  



ЦСР Приједор, 2021. године 132 пријаве насиља у породици, полиција - 64 КД Насиља 

у породици. ЦСР - 2022. године до децембра мјесеца 137 пријава насиља у породици; 

полиција 92 КД Насиља у породици. ЦСР просјек пријава је од 135- 150.  

ЦСР - број жртава према полу у току 2021. године је 112 женског пола и 32 лица 

мушког пола; полиција 59 женског пола 20 мушког. 

ЦСР - 2022. године према полу 121 женског пола и 33 мушког пола ; полиција 81 

женског пола и 26 мушког пола. Жене жртве просјек од 14 – 45 година старости. 

ЦСР 2021. године дјеца директне жртве насиља 21, индиректне 138, а 2022. године 

дјеца директне жртве 19 и индиректне 112 – сва дјеца су жртве насиља у породици 

према Закону. 

Најчешћи облик насиља у породици је комбиновано насиље – вербално, физичко, 

психичко;  полиција - 64 физичко и 39 психичко. 

Најчешћи однос починилац/ жртва је супруг /супруга – 32 мушка починиоца супруг 

према подацима полиције, 45 пријављених рецидива/повратника од 85 пријављених 

починилаца насиља у породици.  

Насиље се најчешће дешава у домаћинству, по дужини трајања је дугогодишње насиље.  

 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

 Форуму се обратио Здравко Будимир испред Актива директора основних школа и 

пренио сугестије са састанка овог тијела: 

 

Испред Основне школе „ Вук Караџић “ Омарска идентификовали су проблем 

безбједности ученика због пребрзе вожње у улици Светог Саве у Омарској и траже од 

надлежних да се у истој размотри могућност  постављања лежећих полицајаца или 

камере. 

 

Из Основне школе „ Јован Цвијић “ из Брезичана такође су упозорили на недостатак 

довољног броја саобраћајних знакова који обавјештавају возаче да је у близини школа. 

 

Огњен Вукић, члан Форума испред Радио клуба „ Козара “ који станује у близини ОШ  

„ Бранко Ћопић “ упозорио је да се вози пребрзо улицом поред школе и придружио се 

унапријед изреченим иницијативама да се поведе више рачуна о регулацији саобраћаја 

у близини школа путем знакова или чешћим присуством полицијских патрола. 

 

Дејан Вујичић испред ПС за безбједност саобраћаја је саопштио да полиција сваке 

године пред почетак школске године анализира стање безбједности саобраћаја у 

близини школа и доставља приједлоге надлежним органима у циљу унапријеђења 

стања у овој области и подржава иницијативу да се преко Форума упуте 

идентификовани приједлози и сугестије имајући у виду различите нивое надлежности 

када су у питању магистрални, регионални и локални путеви. 

Раденка Карајица испред Дневног центра за рад са дјецом у ризику писмено је упознала  

Форум са оштећењем крова на објекту који они користе у улици Краља Александра 

број 20 због чега је дошло до прокишњавања у простор у којем се ради са дјецом у 

ризику и апелује да се помогне у рјешавању овог проблема. 

 

 

 

 



6. Остала питања 

 

Драшко Ђенадија упознао је Форум да је на захтјев мисије ОСЦ-а и по одобрењу 

Градоначелника преко видео линка разговарао са професором Иганским са 

универзитета у Великој Британији који је ангажован да уради регионално истраживање 

о инцидентима и кривичним дјелима почињеним из мржње и предрасуда, њиховом 

обиму, типологији и разлозима непријављивања. Ово је била још једна прилика да се 

представи позитивна пракса приједорског Форума у ширем окружењу. 

 

 

На крају сједнице свим члановима Форума предсједавајућа је честитала предстојеће 

новогодишње и вјерске празнике. 

 

 

 

 

Сједница је завршена у 14,00 часова 

Записник сачинио: Драшко Ђенадија  

 

Предсједавајућа Форума 

Вања Дејановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Broj: 05/22 
 

 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova 

 

 

Prisutni:  

 

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

Knjeginić – potpredsjednik Skupštine grada, Draško Đenadija – Gradska uprava Prijedor - 

Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma, Zoran Inđić – Policijska uprava Prijedor,  

Milanka Egić – PU Prijedor PS Prijedor 1, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Igor Brdar – 

PU Prijedor PS Prijedor 2, Siniša Obradović – Dom zdravlja Prijedor, Mladen Bosančić – 

Gradska uprava Prijedor Komunalna policija, Gospa Sajak i Dragana Grujičić - JU Centar za 

socijalni rad Prijedor, Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Dragana Malić – 

predstavnica srednjih škola, Darko Dragić – Odsjek za inspekcijske poslove, Ognjen Vukić – 

predstavnik radio kluba „ Kozara“, Radenko Petrić – predstavnik TVSJ,  Katarina Panić – 

Novinska agencija Republike Srpske Srna, Aleksandra Popić – misija OSC-e. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće; 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka, 04/22 od 29.09.2022. godine; 

3. Pripreme za novogodišnje i božićne praznike – mjere i aktivnosti policije i  

            ostalih subjekata;             

4.         Nasilje u porodici, pozitivna praksa, problemi, prijedlozi i sugestije; 

5. Novoidentifikovani problemi; 

6. Ostala pitanja. 

 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće 

 

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 29.09.2022. godine jednoglasno je usvojen. Primjedbi nije 

bilo. 

 

 



3. Pripreme za novogodišnje i božićne praznike, mjere i aktivnosti policije i  

    ostalih subjekata 

 

O aktivnostima iz ove oblasti članove Foruma upoznala je Milanka Egić ispred Policijske 

stanica PD 1. 

 

U periodu nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika koji je tradicionalno praćen 

dolaskom većeg broja naših građana iz inostranstva, a u zadnje vrijeme i pojačanim dolaskom 

turista, s ciljem predupređenja neželjenih posljedica i ostvarivanja pune lične i imovinske 

bezbjednosti svih građana na teritoriji Republike Srpske, pa tako i područja koje pokriva PU 

Prijedor potrebno je preduzeti neophodne operativne aktivnosti kako bi se rizici za različite 

oblike ugrožavanja bezbjednosti sveli na minimum. Period od 20.12.2022. godine do 

15.01.2023. godine karakteriše razdoblje sa najvećim brojem praznika, kako državnih tako i 

vjerskih, kada kod građana nastupa opuštenija atmosfera, koja bi se kod kriminogenih lica 

mogla iskoristiti za vršenje raznih krivičnih djela i sticanja protivpravne imovinske koristi. U 

vrijeme prazničnog perioda dolazi do povećanog konzumiranja alkohola što takođe može da 

bude jedan od faktora povećanja broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, upotrebom 

vatrenog oružja, pirotehnike, preglasnom muzikom, tučama, vikom, galamom kao i prekršaja 

iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji mogu imati za posljedicu povećan broj saobraćajnih 

nezgoda kojima je uzrok alkoholisanost vozača,  a naročito nezgoda sa posljedicama po lica.  

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, kao i obaveze našeg ministarstva,  Policijska 

uprava Prijedor izvršila je procjenu stanja bezbjednosti na osnovu kog je sačinjen plan 

postupanja policijskih službenika u navedenom periodu. Neke od mjera koje će preduzeti 

policijski službenici se odnose na: 

- prevenciju terorističkih aktivnosti, naročito pojedinaca i grupa sa ekstremističkim 

stavovima; 

-  preduzimati aktivnosti na kontroli kretanja ilegalnih migranata; 

- pojačati aktivnosti na sprečavanju imovinskih krivičnih djela ( razbojništva, teške 

krađe i slično):, 

- identifikovati mjesta i objekte gdje se čine prekršaji sa elementima nasilja; 

 - preduzeti mjere u oblasti bezbjednosti saobraćaja s ciljem sprečavanja nastanka 

saobraćajnih nezgoda i zastoja u saobraćaju sa akcentom na vozače koji upravljaju vozilom 

pod dejstvom alkohola ili droge; 

- sprečavanje nelegalne prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava, vatrenog oružja; 

- ostvariti saradnju sa nadležnim inspekcijskim službama u vezi preduzimanja 

zajedničkih aktivnosti; 

- adekvatno preduzeti mjere i radnje na obezbjeđenju svih javnih skupova; 

- ostale aktivnosti. 

 

Statistički podaci za period pojačanih mjera u toku prošle godine na području koje 

pokriva PS Prijedor 1:  

Broj evidentiranih KD.......19, broj narušavanja javnog reda i mira.....6, broj 

sprovedenih akcija iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.....2. 

 

U toku perioda pojačanih mjera 2021/2022. godine, evidentiran je jedan događaj ispisivanja 

grafita na betonskom zidu Gradskog stadiona koji je izazvao uznemirenost građana, o čemu je 

obavješteno nadležno tužilaštvo i koji je okarakterisan kao krivično djelo „Javno izazivanje i 

podsticanje nasilja i mržnje“ iz člana 259. stav 1. KZ RS. 

 

 



4. Nasilje u porodici, pozitivna praksa, problemi, prijedlozi i sugestije 

 

Forumu se ispred Tima za zaštitu od nasilja u porodici obratila Dragana Grujičić, dipl. 

socijalni radnik u Centru za socijalni rad Prijedor: 

 

1. Pozitivna praksa 

 

Problematika nasilja u porodici na području grada Prijedora je već dugi niz godina prepoznata 

kao društveni problem povodom kojeg se kontinuirano radi na tome da se isti tretira kroz 

multidisciplinarni pristup i zajedničko djelovanje svih subjekata zaštite. Predstavnici četiri 

subjekta zaštite (policija, CSR, CMZ i tadašnja Sigurna kuća Prijedor) su 2010. godine 

potpisali prvi Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici stvorili su se temelji za 

početak primjera dobre prakse, uvezanosti sistema i zajedničkog djelovanja. Navedeno se 

dalje nastavilo i 2015. godine je potpisan novi protokol sa pridruženim  i drugim subjektima 

zaštite od nasilja u porodici - bolnica, škole. Ono što od tada sve po do danas traje jesu 

redovni mjesečni multisektorski sastanci predstavnika subjekata zaštite koji se održavaju 

svaki put u drugoj ustanovi/instituciji i na kojima se analiziraju pojedinačni slučajevi/prijave 

nasilja u porodici na mjesečnom nivou. Cilj svega toga je razmjena informacija, konkretni 

prijedlozi za rješavanje i uvid u postupanja po prijavi nasilja u porodici. Grad Prijedor je, 

takođe, jedan od prvih gradova u Republici Srpskoj koji ima predstavnika medija na 

navedenim sastancima, a isti plasira u javnost informacije o radu tima, pomenutom sastanku 

sa naglaskom na različite specifičnosti koje su navedene u okviru analiziranja prijava nasilja u 

porodici.  

Cilj svega pomenutog je da se o ovoj problematici ne govori samo u okviru određenih 

kampanja i ponekad, nego i da se razbije „tabu“ da je nasilje u porodici porodični problem 

koji treba rješavati u „četiri zida“. Takođe, sa učešćem medija daje se pozitivan primjer na 

koji način treba izvještavati o nasilju u porodici i da ovakav rad i saradnja subjekata zaštite 

bude vidljiv i dostupan.  

Sve ovo doprinosi tome da bude bolja uvezanost sistema, jače i efektnije djelovanje po prijavi 

i radu u slučajevima nasilja u porodici, prepoznavanje istog u radu stručnih i službenih lica, a 

i na prevenciji i dopiranju do onih žrtava koje trpe dugogodišnje nasilje u porodici i ne vide 

izlaz iz tog začaranog kruga. 

Stručni radnici i službena lica su često pozivani na obuke i treninge što se tiče rada u okviru 

problematike nasilja u porodici, učestvuju na istima, ali i imaju pojedinačne i zajedničke 

aktivnosti u vidu predavanja, okruglih stolova o kojima i mediji izvještavaju.  

Rezultati svega navedenog su vidljivi i često se navodimo van granica našeg grada kao 

primjer dobre prakse.  

CSR Prijedor ima i dežurstvo poslije radnog vremena, stručni radnik je tada u pripravnosti, 

spreman da izađe na teren i imamo Prihvatilište u kojem se po potrebi smještaju žrtve nasilja 

u porodici sa djecom na period od 72 sata.  

CSR Prijedor vrši smještaj žrtava nasilja u porodici u Sigurnu kuću koja se nalazi na teritoriji 

drugog grada, saradnja sa istom je veoma dobra i oni pored smještaja pomažu žrtvi da se 

osnaži i počne život iz početka kroz pomoć u  pronalazku posla i rješavanje stambenog pitanja 

i imamo jedan takav pozitivan primjer žrtve iz grada Prijedora.  

Pozitivan primjer iz prakse zajedničkog djelovanja subjekta zaštite je kada je zajedničkim 

djelovanjem policije i stručnog tima CSR Prijedor žrtva osnažena da blagovremeno prijavi 

nasilje, počinalac je zadržan u pritvoru i on je podstaknut razgovorom sa policijom odlučio da 

potraži stručnu pomoć povodom problema sa alkoholizmom i uz dalji rad stručnih službi tu je 

problematika nasilja u porodici zaustavljena i riješena.  

 



2. Problemi u praksi  

 

S obzirom da su  kod nasilja u porodici najčešće žrtve istog žene, stekao se utisak da one nisu 

dovoljno osnažene da prijave nasilje u porodici, pogotovo one koje trpe dugogodišnje nasilje i 

predstavljaju dio tzv. crne statistike slučajeva koji se nikada ne prijave. U porastu je jako 

veliki broj povlačenja prijava, da li odmah nakon postupanja subjekata zaštite ili tokom 

trajanja postupka koji je do krajnje presude  dugotrajan i iscrpljujući. Takođe, žrtve često ne 

žele medicinsku pomoć i da odu na zdravstveni pregled, pa uslijed svega toga dolazi do 

nedostatka dokaza (obustava postupka). 

Zadatak subjekata zaštite je prikupljanje što više informacija, razmjena istih, bolje 

dokumentovanje u vidu navođenja porodične problematike, opisa prijave, situacije i životnih i 

porodičnih okolnosti, a da bi pored nedostatka pomenutih dokaza slučaj bio procesuiran kao 

KD Nasilje u porodici na osnovu drugih, a po službenoj dužnosti.  

U radu po prijavi nasilja u porodici stalno se apeluje na:  

-individualnom i senzibilisanom pristupu, obazrivost pri postupanju (sekundarna 

traumatizacija kod djece) pružanju kvalitetne psihosocijalne podrške, povezanost subjekata 

zaštite u zajedničkom djelovanju (prijava telefonom pa pismeno, hitne mjere zajednički 

prijedlozi), upućivanje i informisanje žrtve na njoj razumljiv način ( o njenim pravima i 

uslugama drugih sistema), nediskriminacija i sprečavanje etiketiranja. Veliki je broj 

recidiva/povratnika po prijavi nasilja u porodici i izricanje zaštitnih mjera je način pokušaja 

načina riješenja toga (postoje problemi/prepreke koji su vezani za neizricanje navedenih 

mjera). Primjetan je porast broja djece koja su prisustvovala radnjama nasilja u porodici i 

produženo nasilje kroz regulisanje kontakta nakon prekida zajednice, praćenje, uznemiranje, 

uhođenje, sukob oko starateljstva. 

Postavlja se pitanje da li smo iskoristili sve zakonske mogućnosti - istražni zatvor, mjere 

bezbjednosti. Kada žrtva odluči da izađe iz začaranog kruga nasilja u porodici, suočava se sa 

problemima nedostatka porodične podrške, socijalna mreža je oslabljena uslijed izolovanosti, 

nezaposlenost, rješavanje stambenog pitanja.  

 

3. Prijedlozi i sugestije 

 

Zajedničke obuke stručnih lica koja postupaju po problematici nasilja u porodici, obučen tim 

stručnih lica koji rade po ovoj problematici u svim ustanovama,  organizovanje interaktivnih 

predavanja u npr. školama i drugim ustanovama, rad sa počiniocem nasilja – riješiti sistemski. 

 

 

Podaci:  

CSR Prijedor, 2021. godine 132 prijave nasilja u porodici, policija - 64 KD Nasilja u porodici. 

CSR - 2022. godine do decembra mjeseca 137 prijava nasilja u porodici; policija 92 KD 

Nasilja u porodici. CSR prosjek prijava je od 135- 150.  

CSR - broj žrtava prema polu u toku 2021. godine je 112 ženskog pola i 32 lica muškog pola; 

policija 59 ženskog pola 20 muškog. 

CSR - 2022. godine prema polu 121 ženskog pola i 33 muškog pola ; policija 81 ženskog pola 

i 26 muškog pola. Žene žrtve prosjek od 14 – 45 godina starosti. 

CSR 2021. godine djeca direktne žrtve nasilja 21, indirektne 138, a 2022. godine djeca 

direktne žrtve 19 i indirektne 112 – sva djeca su žrtve nasilja u porodici prema Zakonu. 

Najčešći oblik nasilja u porodici je kombinovano nasilje – verbalno, fizičko, psihičko;  

policija - 64 fizičko i 39 psihičko. 



Najčešći odnos počinilac/ žrtva je suprug /supruga – 32 muška počinioca suprug prema 

podacima policije, 45 prijavljenih recidiva/povratnika od 85 prijavljenih počinilaca nasilja u 

porodici.  

Nasilje se najčešće dešava u domaćinstvu, po dužini trajanja je dugogodišnje nasilje.  

 

5. Novoidentifikovani problemi 

 

 Forumu se obratio Zdravko Budimir ispred Aktiva direktora osnovnih škola i prenio sugestije 

sa sastanka ovog tijela: 

 

Ispred Osnovne škole „ Vuk Karadžić “ Omarska identifikovali su problem bezbjednosti 

učenika zbog prebrze vožnje u ulici Svetog Save u Omarskoj i traže od nadležnih da se u istoj 

razmotri mogućnost  postavljanja ležećih policajaca ili kamere. 

 

Iz Osnovne škole „ Jovan Cvijić “ iz Brezičana takođe su upozorili na nedostatak dovoljnog 

broja saobraćajnih znakova koji obavještavaju vozače da je u blizini škola. 

 

Ognjen Vukić, član Foruma ispred Radio kluba „ Kozara “ koji stanuje u blizini OŠ  „ Branko 

Ćopić “ upozorio je da se vozi prebrzo ulicom pored škole i pridružio se unaprijed izrečenim 

inicijativama da se povede više računa o regulaciji saobraćaja u blizini škola putem znakova 

ili češćim prisustvom policijskih patrola. 

 

Dejan Vujičić ispred PS za bezbjednost saobraćaja je saopštio da policija svake godine pred 

početak školske godine analizira stanje bezbjednosti saobraćaja u blizini škola i dostavlja 

prijedloge nadležnim organima u cilju unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti i podržava 

inicijativu da se preko Foruma upute identifikovani prijedlozi i sugestije imajući u vidu 

različite nivoe nadležnosti kada su u pitanju magistralni, regionalni i lokalni putevi. 

Radenka Karajica ispred Dnevnog centra za rad sa djecom u riziku pismeno je upoznala  

Forum sa oštećenjem krova na objektu koji oni koriste u ulici Kralja Aleksandra broj 20 zbog 

čega je došlo do prokišnjavanja u prostor u kojem se radi sa djecom u riziku i apeluje da se 

pomogne u rješavanju ovog problema. 

 

6. Ostala pitanja 

 

Draško Đenadija upoznao je Forum da je na zahtjev misije OSC-a i po odobrenju 

Gradonačelnika preko video linka razgovarao sa profesorom Iganskim sa univerziteta u 

Velikoj Britaniji koji je angažovan da uradi regionalno istraživanje o incidentima i krivičnim 

djelima počinjenim iz mržnje i predrasuda, njihovom obimu, tipologiji i razlozima 

neprijavljivanja. Ovo je bila još jedna prilika da se predstavi pozitivna praksa prijedorskog 

Foruma u širem okruženju. 

 

Na kraju sjednice svim članovima Foruma predsjedavajuća je čestitala predstojeće 

novogodišnje i vjerske praznike. 

 

 

Sjednica je završena u 14,00 časova 

Zapisnik sačinio: Draško Đenadija  

 

Predsjedavajuća Foruma 

Vanja Dejanović 


