Број: 01/19
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у
згради Градске управе на Јерези дана 31.01.2019. године, са почетком у 13:00
часова.
Присутни:
Данко Рауш – представник ЈУ Центар за социјални рад и предсједник Форума, Сеад
Јакуповић – предсједник Скупштине града Приједора, Горан Драгојевић –
потпредсједник Скупштине града Приједора, Драшко Ђенадија – представник цивилне
заштите и замјеник предсједавајућег Форума, Марко Видовић – представник католичке
цркве, Драгица Вукмир Вујаковић – представница ЈЗУ болница Приједор, Зоран Инђић
– представник Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ
Приједор, Миле Дошеновић ПУ Приједор ПС Приједор 1, Кокот Душко – ПУ Приједор
- командир ПС ПД 2, Милан Гламочанин – шеф Одсјека за мјесне заједнице, Милош
Ковачевић – представник Полицијске управе Приједор ПС за безбједност саобраћаја,
Томислав Блаха – Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Младен Босанчић – представник
Комуналне полиције, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за стамбено
комуналне послове, Огњен Вукић – представник Радио клуба „Козара“ Приједор,
Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене дјелатности, Дарко Драгић –
Одсјек за инспекцијске послове, Даворин Шикман – представник Арцелор Митал
Приједор, Дајана Ступар – представник ЈУ Центар за социјални рад, Јелена Адамовић
– представница Пољопривредне школе, Катарина Панић – представница медија, Игор
Личина и Александра Попић – испред мисије ОСЦЕ-а,
Дневни ред:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду за 2018. годину
Разматрање и усвајање Програма рада за 2019. годину
Насиље у породици
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Предсједавајући Форума Данко Рауш поздравио је присутне чланове Форума и госте, те
прочитао приједлог дневног реда који је једногласно усвојен.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 05/18 од 29.11.2018. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о раду Форума за 2018. годину
Извјештај о раду представио је актуелни предсједавајући Форума Данко Рауш који је
специфицирао активности којима се Форум бавио у току 2018. године. Оцјењено је да
је Извјештај свеобухватан и да је видљиво да су активности Форума у току
извјештајног периода дале добар крајњи резултат и биле у складу са програмским
опредјељењима Форума. Извјештај о раду Форума усвојен је једногласно.
4. Разматрање и усвајање Програма рада Форума за 2019. годину
Приједлог програма рада Форума за безбједност за 2019. годину представио је Драшко
Ђенадија, замјеник предсједавајућег Форума за безбједност заједнице.
Он је рекао да ће се рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2019.
години базирати на реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком
безбједносном плану Форума за безбједност заједнице града Приједора за период 2018
– 2021. година, као и на реализацији задатака који проистекну из актуелне
безбједносне ситуације на подручју града Приједора у току 2019. године, а све у циљу
даљег унапређења општег безбједносног амбијента као и до сада постигнутог нивоа
рада по свим сегментима безбједности.
Програм рада је такође усвојен једногласно и договорено је да се сви усвојени
документи Форума заједно са записником поставе на веб сајт Градске управе Приједор.
5. Насиље у породици
Извјестилац по овој тачки дневног реда била је Дајана Перишић, стручни сарадник
испред Центра за социјални рад Приједор. Иста је истакла слиједеће:
Број запримљених обавјештења о почињеном насиљу у 2018. години у ЦСР
Приједор износи 147, што представља пораст пријава у односу на 2017. годину, када је
на годишњем нивоу био запримљен 121 случај.
Према подацима којима располаже ЈУ Центар за социјални рад Приједор, у 2018.
години, врста насиља која је највише била заступљена је психичко насиље (69
евидентираних случајева), а затим физичко (35 евидентираних случајева), потом
угрожавање спокојства, економско, сексуално, док је било укупо 24 случаја
комбинованог насиља.
Евидентно је да се број жртава, које саме пријављују насиље у ЈУ Центар за
социјални рад повећао, што се може повезати са већим охрабрењем жртава да
самоиницијативно пријаве било какву врсту насиља, али и са озбиљним приступом
Центра за социјални рад Приједор, чији су, такав рад, жртве саме препознале. Долази се

до закључка да су се жртве једним дијелом оснажиле и охрабриле, те су за прву
институцију у ланцу субјеката заштите од насиља у породици изабрали Центар за
социјални рад. Значајно је свакако истаћи да је Центар за социјални рад Приједор у
протеклој години упутио 68 пријава полицији.
Од укупног броја запримљених пријава, чак су 124 случаја, односно 83
%,пријавиле жене као жртве насиља, док су у 23 случаја то учинили мушкарци. Од 124
евидентираних женских жртава насиља у породици 37,41% жена било је изложено
психичком насиљу. Физичком насиљу било је изложено 17,68% евидентираних жена.
Најчешће насиље трпе жене, старосне доби између 31 и 50 година.
Када је ријеч о дужини трајања насиља према исказу жртве, најчешћи показатељ је да
насиље траје дуже од годину дана.
Алармантан је податак који говори о малољетним жртвама насиља у породици.
Број дјеце која су, било директно или индиректно, евидентиране као жртве насиља у
породици износи 34. Овдје је битно напоменути да је у свим случајевима, у којима су
се дјеца евидентирала као жртве насиља у породици, Центар за социјални рад Приједор
обавјештавао и укључивао у рад основне или средње школе.
Поражавајући је податак за 2018. годину, у којем стоји да су од 147
евидентираних случајева насиља у породици изречене само 2 заштитне мјере, што
процентуално износи 1,36% од укупног броја евидентираних случајева насиља у
породици.
Највећи проблем у пракси, са којом се сусрећу жртве насиља у породици,
односи се на недоношење заштитних и хитних заштитних мјера, чиме би се спријечило
насиље у породици, осигурала нужна заштита здравља и безбједност жртве, те
отклониле околности које погодују или подстицајно дјелују на извршење насиља у
породици. Сматрамо да би са већим бројем изречених заштитних мјера позитвније
дјеловали у правцу смањења насиља у породици.
У протеклој години организоване су многобројне активности на локалном нивоу
кроз мултисекторску сарадњу. У оквиру „16 дана активизма“ ЈУ Центар за социјални
рад у сарадњи са ПУ Приједор и основним школама спровео је одређене активности.
Активности су почеле 25.новембра када се обиљежава „Међународни дан борбе против
насиља над женама“ и које је трајало до 10. децембра када се обиљежава „Међународни
дан људских права“. Планиране активности у том периоду односиле су се на
едукативна предавања која су усмјерена на родитеље ученика, а која су за сврху и циљ
имале едукативно и превентивно дјеловање. Предавања су одржана у основним
школама у Петрову, Бусновима, Трнопољу, Козарцу, Омарској, Ламовитој и
Брезичанима. Тема предавања била је „Насиље у продици и породичној заједници“, а
предавачи су били стручни радници ЦСР Приједор и ПУ Приједор. Циљ активности је
био да се кроз мултисекторску сарадњу институција на локалном нивоу допринесе
сузбијању насиља, превенцији, као и самом оснаживању и заштити жртава које су већ
претрпјеле насиље. Одазив родитеља овим активностима је био на високом нивоу, а
предузете активности су биле и медијски пропраћене. Такође, као позитиван резултат
показује и чињенца да се број 1264, на који се бесплатно може пријавити насиље у
продици, послије спроведених предавања, интензивније почео примјењивати. Сама
чињеница активнијег кориштења броја показује резултат подизана свијести код грађана
о овој проблематици.
У току 2018. године, како је то Протоколом о поступању у циљу заштите и
збрињавања жртава породичног насиља и договорено и осмишљено, одржано је укупно
12 мултисекторских састанака. Овакав тип рада и сарадње између субјеката заштите од
насиља у породици свакако позитивно дјелује на могућности рјешавања проблематике
везане за насиље у породици, али и на саму сарадњу између различитих установа.

Велики број дописа Центра за социјални рад Приједор био је упућен основним и
средњим школама, а који се односе на малољетне жртве насиља у породици. Сарадња
са свим субјектима заштите у току 2018. године била је на високом нивоу.
У дискусију се укључио Данко Рауш, предсједавајући Форума и том приликом
рекао:
Битно је нагласити да је по први пут у једној календарској години било више
обраћања/пријава у ЈУ Центар за социјални рад Приједор, него у Полицију, а која се
односе на насиље у породици. Значајно је похвалити рад и залагање свих субјеката
заштите од насиља у породици, који су овој проблематици приступили на један
свеобухватан, мултисекторски начин, те који су схватили тежину саме проблематике
насиља у породици. Форум ће и у наредном периоду бити подржавајући фактор код ове
проблематике, као што је то чинио и до сада.
Зоран Инђић испред ПУ Приједор је нагласио потребу укључивања и других
релевантних субјеката који могу дати допринос у овој области како би се појачао
мултисекторски рад и констатовао да донесене мјере забране приближавања жртви које
се изричу починиоцима насиља дају добре резултате и да их треба више примјењивати
у пракси. У наредном периоду потребно је такође више радити на идентификацији и
дефинисању узрока насиља како би се јасније одредиле превентивне активности које је
потребно спроводити са нагласком на потребу сталне едукације грађана.
6. Новоидентификовани проблеми
Чланови Форума идентификовали су неколико нових безбједносних проблема и то :
- Учестала појава крађе бронзаних биста и слова са надгробних споменика на
гробљима на подручју града Приједора.
- Опасност по грађане у зони црвеног небодера са чије фасаде повремено отпадају
дијелови фасадних цигли који праве материјалну штету на паркираним возилима и
угрожавају пролазнике.
- Опасност од струјног удара јер на појединим стубовима уличне расвјете
недостају поклопци тако да су водови под напоном доступни радозналим
пролазницима, а нарочито дјеци.
- Непотребно улажење аутомобила у двориште ОШ Бранко Ћопић у вријеме
довожења дјеце у школу што угрожава безбједност ученика.
Представници надлежних институција које дјелују у Форуму су коментарисали
новоидентификоване проблеме и заузет се став да се појачају напори свих надлежних
служби како би се брже и ефикасније предузеле потребне мјере и дали одговори на ова
питања.

7. Остала питања
У овој тачки дневног реда замјеник предсједавајућег Драшко Ђенадија упознао је
чланове Форума о активностима које су се десиле између двије сједнице Форума:
7.1. Крајем 2018. године по налогу Градоначелника узели смо учешће на једнодневној
конференцији у организацији Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога у

Републици Српској и „ Удружења Прослави Опоравак „ из Сарајева. Конференција се
бавила питањима проблема зависности о дрогама, а имала је за циљ да упозна
релевантне актере из Републике Српске са пројектом „ Бирам Опоравак „ који се
имплементира у земљама регије, али и са новим методама и научним истраживањима
унутар процеса опоравка од зависности од стране реномираних стручњака из земаља
ЕУ.
Конференција је одржана у Бањалуци у амфитеатру Дома омладине, а на истој су из
Приједора учествовали: Драшко Ђенадија испред Форума за безбједност, Зорица
Билбија испред Одјељења за друштвене дјелатности, др. Дијана Ђерић испред Дома
здравља Приједор и Вања Дејановић испред Центра за ментално здравње који дјелује у
саставу Дома здравља Приједор.
Све презентације као и закључци конференције су достављене учесницима путем
електронске поште и биће од користи како представницима стручних здравствених
институција које проводе медицинске третмане са обољелим од болести зависности,
тако и Градској управи и Форуму за безбједност за креирање квалитетнијег приступа
овом проблему од стране свих расположивих актера који могу дати допринос у овом
процесу , првенствено у области превенције.
7.2. У организацији мисије ОСЦ-а у децембру прошле године одржан је у Приједору
регионални радни састанак начелника градова и општина регије Приједор,
представника Форума за безбједност и представника ПУ Приједор и командира ПС са
подручја регије. Састанку су присуствовали и начелник ПУ Бања Лука и предсједник
новоформираног Форума за безбједност града Бања Лука.
Присутнима су представљена искуства из рада приједорског Форума и разговарано је о
могућностима унапређења рада оваквих тијела и у осталим општинама и градовима у
регији. Састанак је резултирао и одређеним закључцима и договорено је да се у
наредном периоду интензивније ради на овим питањима , након чега ће се организовати
још сличних састанака у континуитету.
7.3. Форум је обавјештен да је у организацији надлежне градске инспекције
реализовано рушење старог трошног објекта у Љубији у ул Тоне Перића бр. 22 на чију
опасност по грађане је Форум више пута упозоравао.
Представник инспекција Дарко Драгић дао је образложење око овог питања:
Одсјек за инспекцијске послове сектор Урбанистичко грађевинске инспекције
континуирано спроводи активности на идентификацији рушевних објаката на подручју
града, тако да су утврдили да у кругу бившег пословног комплекса ,,Целпак“ егзистира
димњак који је рушеван и представља опасност за живот и здравље људи, те су упућене
препоруке надлежном Одјељењу за просторно уређење и грађење које води евиденцију.
Такође, највећи проблем представљају имовинско-правни односи, непроналажење
власника односно посједника и наслиједника тих објеката.
Ист инспектор је у вези раније постављеног питања везаног за одлагање аутомобилских
гума истакао да се ради на рјешавању проблема ,,депоније отпадних гума“ Балтине
Баре, односно на идентификацији регистрованих субјеката – вулканизера и спровођењу
важеће Законске регулативе из области управљања отпадом и специфичним токовима
отпада, као што су отпадне гуме. Као проблем истакао је да надлежно предузеће
,,Комуналне услуге“ ад Приједор не посједује дозволу за третман отпадних гума (имају
дозволу само за сакупљање и транспорт, а не и складиштење и третман), тако да ће

инспектор, примјеном прописа и упућивањем субјеката на удаљене фирме које имају
дозволу (Лакташи, Градишка, Бања Лука и сл) наилазити на отпор и на крају излагање
истих трошку транспорта до коначног збрињавања, а као доказ о поступању инспектору
ће бити достављен образац о кретању отпадних гума.
7.4. Дана 30.01.2019. године на захтјев Међународне организације за миграције ( ИОМ ), а уз
сагласност и домаћинство Градоначелника Града Приједор, одржан је са почетком у 11,00
часова у малој сали Градске управе радни састанак са представницима ове организације.
Састанку су поред Градоначелника, као представници домаћина присуствовали: шефица
кабинета градоначелника Љиљана Бабић, начелница Одјељења за друштвене дјелатности Моња
Касаловић, предсједавајући Форума за безбједност заједнице Рауш Данко и замјеник
предсједавајућег Форума Драшко Ђенадија, а испред ИОМ-а: Александар Живановић,
координатор пројекта и представник Центра за истраживање и студије „ ГЕА „ из Бање Луке,
Мирјана Косић, координаторица БХРИ програма за регију БЛ, проф. Елмедин Муратбеговић са
факултета за криминалистику, криминологију и безбједносне студије у Сарајеву, Дамјан
Југовић, асистент БХРИ програма и Теди Ноел Хил, Савјетник за развој БХРИ програма ИОМ.
Циљ првог састанка је био упознавање присутних са пројектом ИОМ-а и постизање начелне
сагласности за учешће у истом, а који предвиђа да се на основу истраживања које се треба
спровести дефинишу могући облици подршке локалним заједницама кроз процјену капацитета
локалних институција и безбједносних форума који су препознати као један од битних фактора
на локалном нивоу у превенцији и раном одговору на све облике насилног екстремизма.
Истраживање, које ће подразумјевати разговор са различитим актерима из локалне заједнице
који партиципирају у раду безбједносних форума, ће бити спроведено у градовима Приједор,
Бања Лука, Зворник и Фоча и предвиђено је да траје до почетка мјесеца Априла 2019. године
када се очекује представљање коначног извјештаја и дефинисање наредних корака сарадње.
7.5. Форум је такође подржао и активност на припреми Одлуке о држању домаћих животиња
која је упућена у скупштинску процедуру и која треба да регулише питања на којима се до сада
на Форуму водила расправа.
7.6. Форум је похвалио активности својих чланица и то УГ Нада и Дневног центра за дјецу на
организацији продајне изложбе ручних радова својих чланова, такође и организацију
интеретничког кампа извиђача Приједора и Зенице који је одржан на Мраковици уз присуство
преко 100 извиђача као и обиљежавању двогодишњице рада Радио мреже за опасност у
организацији Радио клуба Козара из Приједора.

Сједница је завршена у 14,15 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија
Предсједавајући Форума
Данко Рауш, с.р.

Broj: 01/19

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u
zgradi Gradske uprave na Jerezi dana 31.01.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova.

Prisutni:
Danko Rauš – predstavnik JU Centar za socijalni rad i predsjednik Foruma, Sead Jakupović –
predsjednik Skupštine grada Prijedora, Goran Dragojević – potpredsjednik Skupštine grada
Prijedora, Draško Đenadija – predstavnik civilne zaštite i zamjenik predsjedavajućeg Foruma,
Marko Vidović – predstavnik katoličke crkve, Dragica Vukmir Vujaković – predstavnica JZU
bolnica Prijedor, Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Radenko Petrić –
predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović PU Prijedor PS Prijedor 1, Kokot Duško – PU
Prijedor - komandir PS PD 2, Milan Glamočanin – šef Odsjeka za mjesne zajednice, Miloš
Kovačević – predstavnik Policijske uprave Prijedor PS za bezbjednost saobraćaja, Tomislav
Blaha – Udruženje Čeha „Češka besjeda“, Mladen Bosančić – predstavnik Komunalne
policije, Milorad Vujmilović – predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove,
Ognjen Vukić – predstavnik Radio kluba „Kozara“ Prijedor, Zdravko Ostojić – predstavnik
Odjeljenja za društvene djelatnosti, Darko Dragić – Odsjek za inspekcijske poslove, Davorin
Šikman – predstavnik Arcelor Mital Prijedor, Dajana Stupar – predstavnik JU Centar za
socijalni rad, Jelena Adamović – predstavnica Poljoprivredne škole, Katarina Panić –
predstavnica medija, Igor Ličina i Aleksandra Popić – ispred misije OSCE-a,

Dnevni red:

8. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
9. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu za 2018. godinu
11. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2019. godinu
12. Nasilje u porodici
13. Novoidentifikovani problemi;
14. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pozdravio je prisutne članove Foruma i goste, te
pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 05/18 od 29.11.2018. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Foruma za 2018. godinu
Izvještaj o radu predstavio je aktuelni predsjedavajući Foruma Danko Rauš koji je specificirao
aktivnosti kojima se Forum bavio u toku 2018. godine. Ocjenjeno je da je Izvještaj
sveobuhvatan i da je vidljivo da su aktivnosti Foruma u toku izvještajnog perioda dale dobar
krajnji rezultat i bile u skladu sa programskim opredjeljenjima Foruma. Izvještaj o radu
Foruma usvojen je jednoglasno.
4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Foruma za 2019. godinu
Prijedlog programa rada Foruma za bezbjednost za 2019. godinu predstavio je Draško
Đenadija, zamjenik predsjedavajućeg Foruma za bezbjednost zajednice.
On je rekao da će se rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2019. godini
bazirati na realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom planu
Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora za period 2018 – 2021. godina, kao i na
realizaciji zadataka koji proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada
Prijedora u toku 2019. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog
ambijenta kao i do sada postignutog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti.
Program rada je takođe usvojen jednoglasno i dogovoreno je da se svi usvojeni dokumenti
Foruma zajedno sa zapisnikom postave na veb sajt Gradske uprave Prijedor.
5. Nasilje u porodici
Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Dajana Perišić, stručni saradnik ispred Centra za
socijalni rad Prijedor. Ista je istakla slijedeće:
Broj zaprimljenih obavještenja o počinjenom nasilju u 2018. godini u CSR Prijedor
iznosi 147, što predstavlja porast prijava u odnosu na 2017. godinu, kada je na godišnjem
nivou bio zaprimljen 121 slučaj.
Prema podacima kojima raspolaže JU Centar za socijalni rad Prijedor, u 2018. godini,
vrsta nasilja koja je najviše bila zastupljena je psihičko nasilje (69 evidentiranih slučajeva), a
zatim fizičko (35 evidentiranih slučajeva), potom ugrožavanje spokojstva, ekonomsko,
seksualno, dok je bilo ukupo 24 slučaja kombinovanog nasilja.
Evidentno je da se broj žrtava, koje same prijavljuju nasilje u JU Centar za socijalni
rad povećao, što se može povezati sa većim ohrabrenjem žrtava da samoinicijativno prijave
bilo kakvu vrstu nasilja, ali i sa ozbiljnim pristupom Centra za socijalni rad Prijedor, čiji su,
takav rad, žrtve same prepoznale. Dolazi se do zaključka da su se žrtve jednim dijelom
osnažile i ohrabrile, te su za prvu instituciju u lancu subjekata zaštite od nasilja u porodici

izabrali Centar za socijalni rad. Značajno je svakako istaći da je Centar za socijalni rad
Prijedor u protekloj godini uputio 68 prijava policiji.
Od ukupnog broja zaprimljenih prijava, čak su 124 slučaja, odnosno 83 %,prijavile
žene kao žrtve nasilja, dok su u 23 slučaja to učinili muškarci. Od 124 evidentiranih ženskih
žrtava nasilja u porodici 37,41% žena bilo je izloženo psihičkom nasilju. Fizičkom nasilju
bilo je izloženo 17,68% evidentiranih žena. Najčešće nasilje trpe žene, starosne dobi između
31 i 50 godina.
Kada je riječ o dužini trajanja nasilja prema iskazu žrtve, najčešći pokazatelj je da nasilje traje
duže od godinu dana.
Alarmantan je podatak koji govori o maloljetnim žrtvama nasilja u porodici. Broj
djece koja su, bilo direktno ili indirektno, evidentirane kao žrtve nasilja u porodici iznosi 34.
Ovdje je bitno napomenuti da je u svim slučajevima, u kojima su se djeca evidentirala kao
žrtve nasilja u porodici, Centar za socijalni rad Prijedor obavještavao i uključivao u rad
osnovne ili srednje škole.
Poražavajući je podatak za 2018. godinu, u kojem stoji da su od 147 evidentiranih
slučajeva nasilja u porodici izrečene samo 2 zaštitne mjere, što procentualno iznosi 1,36% od
ukupnog broja evidentiranih slučajeva nasilja u porodici.
Najveći problem u praksi, sa kojom se susreću žrtve nasilja u porodici, odnosi se na
nedonošenje zaštitnih i hitnih zaštitnih mjera, čime bi se spriječilo nasilje u porodici, osigurala
nužna zaštita zdravlja i bezbjednost žrtve, te otklonile okolnosti koje pogoduju ili podsticajno
djeluju na izvršenje nasilja u porodici. Smatramo da bi sa većim brojem izrečenih zaštitnih
mjera pozitvnije djelovali u pravcu smanjenja nasilja u porodici.
U protekloj godini organizovane su mnogobrojne aktivnosti na lokalnom nivou kroz
multisektorsku saradnju. U okviru „16 dana aktivizma“ JU Centar za socijalni rad u saradnji
sa PU Prijedor i osnovnim školama sproveo je određene aktivnosti. Aktivnosti su počele
25.novembra kada se obilježava „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“ i koje je
trajalo do 10. decembra kada se obilježava „Međunarodni dan ljudskih prava“. Planirane
aktivnosti u tom periodu odnosile su se na edukativna predavanja koja su usmjerena na
roditelje učenika, a koja su za svrhu i cilj imale edukativno i preventivno djelovanje.
Predavanja su održana u osnovnim školama u Petrovu, Busnovima, Trnopolju, Kozarcu,
Omarskoj, Lamovitoj i Brezičanima. Tema predavanja bila je „Nasilje u prodici i porodičnoj
zajednici“, a predavači su bili stručni radnici CSR Prijedor i PU Prijedor. Cilj aktivnosti je bio
da se kroz multisektorsku saradnju institucija na lokalnom nivou doprinese suzbijanju nasilja,
prevenciji, kao i samom osnaživanju i zaštiti žrtava koje su već pretrpjele nasilje. Odaziv
roditelja ovim aktivnostima je bio na visokom nivou, a preduzete aktivnosti su bile i medijski
propraćene. Takođe, kao pozitivan rezultat pokazuje i činjenca da se broj 1264, na koji se
besplatno može prijaviti nasilje u prodici, poslije sprovedenih predavanja, intenzivnije počeo
primjenjivati. Sama činjenica aktivnijeg korištenja broja pokazuje rezultat podizana svijesti
kod građana o ovoj problematici.
U toku 2018. godine, kako je to Protokolom o postupanju u cilju zaštite i zbrinjavanja
žrtava porodičnog nasilja i dogovoreno i osmišljeno, održano je ukupno 12 multisektorskih
sastanaka. Ovakav tip rada i saradnje između subjekata zaštite od nasilja u porodici svakako
pozitivno djeluje na mogućnosti rješavanja problematike vezane za nasilje u porodici, ali i na
samu saradnju između različitih ustanova. Veliki broj dopisa Centra za socijalni rad Prijedor
bio je upućen osnovnim i srednjim školama, a koji se odnose na maloljetne žrtve nasilja u
porodici. Saradnja sa svim subjektima zaštite u toku 2018. godine bila je na visokom nivou.
U diskusiju se uključio Danko Rauš, predsjedavajući Foruma i tom prilikom rekao:
Bitno je naglasiti da je po prvi put u jednoj kalendarskoj godini bilo više
obraćanja/prijava u JU Centar za socijalni rad Prijedor, nego u Policiju, a koja se odnose na
nasilje u porodici. Značajno je pohvaliti rad i zalaganje svih subjekata zaštite od nasilja u

porodici, koji su ovoj problematici pristupili na jedan sveobuhvatan, multisektorski način, te
koji su shvatili težinu same problematike nasilja u porodici. Forum će i u narednom periodu
biti podržavajući faktor kod ove problematike, kao što je to činio i do sada.
Zoran Inđić ispred PU Prijedor je naglasio potrebu uključivanja i drugih relevantnih
subjekata koji mogu dati doprinos u ovoj oblasti kako bi se pojačao multisektorski rad i
konstatovao da donesene mjere zabrane približavanja žrtvi koje se izriču počiniocima nasilja
daju dobre rezultate i da ih treba više primjenjivati u praksi. U narednom periodu potrebno je
takođe više raditi na identifikaciji i definisanju uzroka nasilja kako bi se jasnije odredile
preventivne aktivnosti koje je potrebno sprovoditi sa naglaskom na potrebu stalne edukacije
građana.
6. Novoidentifikovani problemi
Članovi Foruma identifikovali su nekoliko novih bezbjednosnih problema i to :
- Učestala pojava krađe bronzanih bista i slova sa nadgrobnih spomenika na
grobljima na području grada Prijedora.
- Opasnost po građane u zoni crvenog nebodera sa čije fasade povremeno otpadaju
dijelovi fasadnih cigli koji prave materijalnu štetu na parkiranim vozilima i ugrožavaju
prolaznike.
- Opasnost od strujnog udara jer na pojedinim stubovima ulične rasvjete
nedostaju poklopci tako da su vodovi pod naponom dostupni radoznalim prolaznicima, a
naročito djeci.
- Nepotrebno ulaženje automobila u dvorište OŠ Branko Ćopić u vrijeme
dovoženja djece u školu što ugrožava bezbjednost učenika.
Predstavnici nadležnih institucija koje djeluju u Forumu su komentarisali novoidentifikovane
probleme i zauzet se stav da se pojačaju napori svih nadležnih službi kako bi se brže i
efikasnije preduzele potrebne mjere i dali odgovori na ova pitanja.

7. Ostala pitanja
U ovoj tački dnevnog reda zamjenik predsjedavajućeg Draško Đenadija upoznao je članove
Foruma o aktivnostima koje su se desile između dvije sjednice Foruma:
7.1.
Krajem 2018. godine po nalogu Gradonačelnika uzeli smo učešće na jednodnevnoj
konferenciji u organizaciji Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici
Srpskoj i „ Udruženja Proslavi Oporavak „ iz Sarajeva. Konferencija se bavila pitanjima
problema zavisnosti o drogama, a imala je za cilj da upozna relevantne aktere iz Republike
Srpske sa projektom „ Biram Oporavak „ koji se implementira u zemljama regije, ali i sa
novim metodama i naučnim istraživanjima unutar procesa oporavka od zavisnosti od strane
renomiranih stručnjaka iz zemalja EU.
Konferencija je održana u Banjaluci u amfiteatru Doma omladine, a na istoj su iz Prijedora
učestvovali: Draško Đenadija ispred Foruma za bezbjednost, Zorica Bilbija ispred Odjeljenja
za društvene djelatnosti, dr. Dijana Đerić ispred Doma zdravlja Prijedor i Vanja Dejanović
ispred Centra za mentalno zdravnje koji djeluje u sastavu Doma zdravlja Prijedor.

Sve prezentacije kao i zaključci konferencije su dostavljene učesnicima putem elektronske
pošte i biće od koristi kako predstavnicima stručnih zdravstvenih institucija koje provode
medicinske tretmane sa oboljelim od bolesti zavisnosti, tako i Gradskoj upravi i Forumu za
bezbjednost za kreiranje kvalitetnijeg pristupa ovom problemu od strane svih raspoloživih
aktera koji mogu dati doprinos u ovom procesu , prvenstveno u oblasti prevencije.
7.2. U organizaciji misije OSC-a u decembru prošle godine održan je u Prijedoru regionalni
radni sastanak načelnika gradova i opština regije Prijedor, predstavnika Foruma za
bezbjednost i predstavnika PU Prijedor i komandira PS sa područja regije. Sastanku su
prisustvovali i načelnik PU Banja Luka i predsjednik novoformiranog Foruma za bezbjednost
grada Banja Luka.
Prisutnima su predstavljena iskustva iz rada prijedorskog Foruma i razgovarano je o
mogućnostima unapređenja rada ovakvih tijela i u ostalim opštinama i gradovima u regiji.
Sastanak je rezultirao i određenim zaključcima i dogovoreno je da se u narednom periodu
intenzivnije radi na ovim pitanjima , nakon čega će se organizovati još sličnih sastanaka u
kontinuitetu.
7.3. Forum je obavješten da je u organizaciji nadležne gradske inspekcije realizovano rušenje
starog trošnog objekta u LJubiji u ul Tone Perića br. 22 na čiju opasnost po građane je Forum
više puta upozoravao.
Predstavnik inspekcija Darko Dragić dao je obrazloženje oko ovog pitanja:
Odsjek za inspekcijske poslove sektor Urbanističko građevinske inspekcije kontinuirano
sprovodi aktivnosti na identifikaciji ruševnih objakata na području grada, tako da su utvrdili
da u krugu bivšeg poslovnog kompleksa ,,Celpak“ egzistira dimnjak koji je ruševan i
predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, te su upućene preporuke nadležnom Odjeljenju
za prostorno uređenje i građenje koje vodi evidenciju. Takođe, najveći problem predstavljaju
imovinsko-pravni odnosi, nepronalaženje vlasnika odnosno posjednika i naslijednika tih
objekata.
Ist inspektor je u vezi ranije postavljenog pitanja vezanog za odlaganje automobilskih guma
istakao da se radi na rješavanju problema ,,deponije otpadnih guma“ Baltine Bare, odnosno na
identifikaciji registrovanih subjekata – vulkanizera i sprovođenju važeće Zakonske regulative
iz oblasti upravljanja otpadom i specifičnim tokovima otpada, kao što su otpadne gume. Kao
problem istakao je da nadležno preduzeće ,,Komunalne usluge“ ad Prijedor ne posjeduje
dozvolu za tretman otpadnih guma (imaju dozvolu samo za sakupljanje i transport, a ne i
skladištenje i tretman), tako da će inspektor, primjenom propisa i upućivanjem subjekata na
udaljene firme koje imaju dozvolu (Laktaši, Gradiška, Banja Luka i sl) nailaziti na otpor i na
kraju izlaganje istih trošku transporta do konačnog zbrinjavanja, a kao dokaz o postupanju
inspektoru će biti dostavljen obrazac o kretanju otpadnih guma.
7.4. Dana 30.01.2019. godine na zahtjev Međunarodne organizacije za migracije ( IOM ), a uz
saglasnost i domaćinstvo Gradonačelnika Grada Prijedor, održan je sa početkom u 11,00 časova u
maloj sali Gradske uprave radni sastanak sa predstavnicima ove organizacije.
Sastanku su pored Gradonačelnika, kao predstavnici domaćina prisustvovali: šefica kabineta
gradonačelnika LJiljana Babić, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović,
predsjedavajući Foruma za bezbjednost zajednice Rauš Danko i zamjenik predsjedavajućeg Foruma
Draško Đenadija, a ispred IOM-a: Aleksandar Živanović, koordinator projekta i predstavnik Centra za
istraživanje i studije „ GEA „ iz Banje Luke, Mirjana Kosić, koordinatorica BHRI programa za regiju
BL, prof. Elmedin Muratbegović sa fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije u

Sarajevu, Damjan Jugović, asistent BHRI programa i Tedi Noel Hil, Savjetnik za razvoj BHRI
programa IOM.
Cilj prvog sastanka je bio upoznavanje prisutnih sa projektom IOM-a i postizanje načelne saglasnosti
za učešće u istom, a koji predviđa da se na osnovu istraživanja koje se treba sprovesti definišu mogući
oblici podrške lokalnim zajednicama kroz procjenu kapaciteta lokalnih institucija i bezbjednosnih
foruma koji su prepoznati kao jedan od bitnih faktora na lokalnom nivou u prevenciji i ranom
odgovoru na sve oblike nasilnog ekstremizma.
Istraživanje, koje će podrazumjevati razgovor sa različitim akterima iz lokalne zajednice koji
participiraju u radu bezbjednosnih foruma, će biti sprovedeno u gradovima Prijedor, Banja Luka,
Zvornik i Foča i predviđeno je da traje do početka mjeseca Aprila 2019. godine kada se očekuje
predstavljanje konačnog izvještaja i definisanje narednih koraka saradnje.
7.5. Forum je takođe podržao i aktivnost na pripremi Odluke o držanju domaćih životinja koja je
upućena u skupštinsku proceduru i koja treba da reguliše pitanja na kojima se do sada na Forumu
vodila rasprava.
7.6. Forum je pohvalio aktivnosti svojih članica i to UG Nada i Dnevnog centra za djecu na
organizaciji prodajne izložbe ručnih radova svojih članova, takođe i organizaciju interetničkog kampa
izviđača Prijedora i Zenice koji je održan na Mrakovici uz prisustvo preko 100 izviđača kao i
obilježavanju dvogodišnjice rada Radio mreže za opasnost u organizaciji Radio kluba Kozara iz
Prijedora.

Sjednica je završena u 14,15 časova
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