Број: 05/19
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 18.12.2019. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Данко Рауш – представник Центра за социјални рад и предсједавајући Форума, Драшко
Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег Форума,
Горан Драгојевић – Скупштина града Приједора, Зоран Инђић – представник
Полицијске управе Приједор, Драгана Малић – представница Актива директора
средњих школа, Миле Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор I, Томислав Блаха –
Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Милорад Вујмиловић – представник Одјељења за
стамбено комуналне послове ГУ, Младен Босанчић – представник комуналне полиције,
Огњен Вукић – представник Радио-аматерског клуба „Козара“ Приједор, Раденка
Карајица – представница УГ „Нада“, Дарко Драгић – представник Одсјека за
инспекцијске послове ГУ, Горан Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Даворин Шикман –
представник Арцелор Митал Приједор, Синиша Обрадовић – представник ЈЗУ Дом
здравља Приједор, Стевица Дроњак – Одјељење за друштвене дјелатности ГУ, Вања
Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ, Катарина Панић – представник медија.
Гости: Градоначелник Миленко Ђаковић, начелник Полицијске управе Приједор
Сретоја Вујановић, представница мисије ОСЦ-е Александра Попић и представници
ЕУФОР-а из Чилеа – ЛОТ тим Бања Лука.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. „16 дана активизма„ у области насиља у породици;
4. Новоидентификовани проблеми;
5. Остала питања.
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Предсједавајући Форума Данко Рауш поздравио је присутне чланове Форума и госте,
зажелио им је добродошлицу, те прочитао приједлог дневног реда који је једногласно
усвојен.

Предсједавајући је на почетку сједнице дао ријеч Градоначелнику Миленку Ђаковићу и
начелнику Полицијске управе Сретоји Вујановићу, који су поздравили чланове Форума
и уз констатацију да је стање безбједности на подручју града Приједора повољно,
истакли захвалност за напоре које ово тијело, дужи низ година, чини у превенцији
различитих безбједносних питања, те истакли велики значај Форума када је у питању
дјеловање истог у локалној заједници и ширем окружењу из којег од различитих актера
долазе углавном само ријечи похвале и истицање примјера добре праксе која служи и
другима за њихово дјеловање.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 04/19 од 27.09.2019. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. „16 дана активима„ у области насиља у породици
Инђић Зоран испред Полицијске управе Приједор рекао је да је току 2019. године
одржано 12 мјесечних састанака субјеката заштите жртава породичног насиља града
Приједор (сваког мјесеца у другој установи, код другог субјекта). У континуитету се
редовно састајала група за координацију представника свих субјеката потписника
Протокола о поступању у случајевима насиља у породици: Центар за социјали рад;
Полицијска управа Приједор; Дом Здравља - Центар за заштиту менталног здравља;
ЈЗУ Болница Приједор; ЈУ Центар „Сунце“ Приједор; Актив директора основних
школа; Актив директора средњих школа Приједор. На мјесечним састанцима
координатори су анализирали појединачне евидентиране случајеве насиља у породици
за протекли мјесец сa акцентом на предузимање приоритетних мјера и активности у
случајевима гдје је неопходно у циљу заштите жртава насиља у породици, те осталих
чланова породице, посебно дјеце, могућих жртава насиља. Зоран Инђић је упознао
чланове Форума да су на позив и у организацији Министарства породице, омладине и
спорта Владе Републике Српске, дана 06.12.2019 године у Административном центру
Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, учествовали на конференцији
“Зауставимо насиље у породици заједно“ координатори субјеката - представници
локалне заједнице Приједор: Зоран Инђић, представник полиције; Сања Топић,
представник Центра за социјални рад и др Горан Рачетовић, представник Дома
Здравља - Центар за заштиту менталног здравља Приједор. На конференцији су кроз
презентацију, “Мултисекторски одговор на насиље у породици“, представили
приједорски начин рада субјеката заштите жртава породичног насиља (практична
искуства, улогу субјеката, постављене циљеве, заштитне мјере, специфичности, ризике
и препоруке). До ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о заштити
од насиља у о породици 01.05.2020. године, потребно је да потписници Протокола о
поступању у циљу заштите и збрињавања жртава породичног насиља на подручју града
Приједор припреме измјене и допуне Протокола у оквиру својих обавеза и
надлежности. Такође, Зоран Инђић је нагласио да у наредном периоду због
специфичности, спречавању насиља треба посветити највећу пажњу, издићи на
највиши ниво како безбједносног тако и друштвеног проблема. Насиље у породици се
не може поредити са другим безбједносним догађајима, кривичним дјелима јер су
посљедице вишеструке. У породици треба посебну пажњу обратити на дјецу која у
одрастању без контроле постају будући насилници. У превентивном раду приоритет

дати анализама рада свих субјеката, одредити мјерљиве резултате превентивног рада,
заустављања и спречавања насиља, те бавити се периодично, више анализом узрока
насиља над женама и насиља у породици, „ићи према узроцима“, рјешавати узроке,
информисати о постигнутим резултатима, позитвним примјерима, јер кад се насиље
пријави полицији, тужилаштву, суду, „тад је већ касно“. Рјешавањем узрока смањују се
посљедице и тиме смањује насиље над женама и насиље у породици. У континуитету
такође треба вршити обуку координатора субјеката који раде на заштити жртава и
спречавања насиља у породици, укључујући и специјалистичку обуку за тужиоце и
судије. У току једанаест мјесеци 2019. године на подручју града Приједора
евидентирано је 148 случајева насиља у породици, а у 2018. години за исти период 113
случајева, од тога су 91 кривична дјела и 61 прекршај. Достављен је 91 извјештај
надлежном тужилаштву и 57 Захтјева за покретање прекршајног поступка.
Рауш Данко испред Центра за социјални рад рекао је да је ЈУ Центар за социјани рад у
сарадњи са централним основним школама спровео одређене активности у склопу “16
дана активизма”, које је почело 25. новембра обиљежавањем “Међународног дана
борбе против насиља над женама” и трајаће до 10. децембра када се обиљежава
“Међународни дан људских права”. Школе које су обухваћене овогодишњим
активностима су ОШ “Доситеј Обрадовић”, ОШ “Десанка Максимовић”, ОШ „Петар
Кочић” И ОШ “Бранко Ћопић” из Приједора. Планиране активности су се односиле на
едукативна предавања за родитеље ученика у основним школама, а тема предавања је
“Насиље у породици или породичној заједници”, коју је презентовала Дајана Ступар,
дипломирани социјални радник. Циљ ових активности јесте да се кроз мултисекторску
сарадњу институција на локалном нивоу, допринесе сузбијању насиља, превенцији, као
и оснаживању и заштити жртава које су претрпјеле насиље.
Конференција „Зауставимо насиље у породици заједно“ у организацији Министарства
породице омладине и спорта Републике Српске одржана је 06.12.2019. године у
Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, а у оквиру
кампање „Шеснаест дана активизма против родно заснованог насиља“ (која траје од 25.
новембра до 10. децембра 2019. године). На конференцији представници релевантних
инстутиција Града Приједора позвани су да би представили модел поступања у
сузбијању насиља у породици који се у Приједору успјешно проводи дуги низ година.
Презентацију „Мултисекторски одговор на насиље у породици“ заједнички су
представили Топић Сања, дипл. психолог испред ЈУ Центра за социјални рад Приједор,
прим. др Горан Рачетовић испред ЈЗУ Дома здравља – Центра за заштиту менталног
здравља Приједор и Зоран Инђић, инспектор полиције за послове опште надлежности
испред Полицијске управе Приједор. Исти су представили Протокол о поступању у
циљу заштите и збрињавања жртава породичног насиља, провођење редовних
мјесечних састанака координатора тимова испред свих субјеката заштите, статистичке
податке, начине рада и успјешне примјере из праксе – заштите жртава породичног
насиља као и њиховог збрињавања али и указали на одређене препреке у раду и
приједлоге за њихово побољшање.
4. Новоидентификовани проблеми
Даворин Шикман упозорио је на опасност која је присутна као последица брзе вожње
кроз насеље Гомјеница од моста до насеља Ћела и питао да ли је могуће обезбиједити
чешће присуство полицијских патрола. Такође је изнио проблем слабе освјетљености

пјешачких прелаза који се по мраку тешко уочавају, посебно оних у зони магистралних
путева.
Горан Гаврановић – члан Форума испред Станице полиције за безбједност саобраћаја
упознао је Форум да је присуство полиције на поменутој дионици задовољавајуће и у
складу са људским и материјалним капацитетима ове станице, те да је велики број
санкционисаних возача управо на поменутој дионици.
Дарко Драгић – представник инспекција упознао је Форум да је у порасту број дивљих
депонија смећа у руралним подручјима града. Постоји тренд да се један број
домаћинстава не пријављују за организован одвоз смећа како би избјегли плаћање, а да
притом своје смеће одбацују у природу и водотоке. Уклањање дивљих депонија
финансира се из буџета локалне заједнице из средстава заједничке комуналне
потрошње, што умањује средства за друге приоритетније потребе.
Форум апелује на појачан рад свих надлежних у овој области, а посебно предузећа
„Комуналне услуге„ на идентификацији домаћинстава која не плаћају одвоз смећа, а
живе у зонама које су покривене организованим одвозом.
5. Остала питања
Драшко Ђенадија, упознао је чланове Форума са најзначајнијим активностима које су
реализоване између двије сједнице Форума као што су:
Дана 05.12.2019. у хотелу Приједор, у организацији мисије ОЕБС-а, Форума за
безбједност заједнице града Приједор и Полицијске управе Приједор одржан је
састанак релевантних институција на тему „Превенција инцидената и кривичних дијела
почињених из мржње и предрасуда, са посебним нагласком на улогу и значај медија,
спортских удружења, удружења навијача и омладинског сектора у превенцији
инцидената и организације брзог уклањања графита непримјереног садржаја и порука
мржње.
На састанку је поред организатора узео учешће и Градоначелник Приједор, као и
представници Одјељења за друштвене дјелатности, Одсјека за комуналне послове и
заштиту животне средине, представник Српске православне цркве, представници
Омладинског савјета, представница удружења „Прва толеранција“ представници
управе Фудбалског клуба „Рудар“ Приједор, представник удружења навијача ФК
Партизан регистрованог у Приједору и др.
На састанку су присутнима представљене досадашње активности полиције и Форума за
безбједност у реализацији „Плана превенције“, као и искуства правосудних
институција у процесуирању дијела из ове области, а након тога вођена је дискусија на
основу које су произашли и слиједећи закључци и препоруке:
1. Констатовано је да је стање у Приједору добро, да је евидентан солидан рад
свих институција у овој области који је препознат у ширем окружењу и да
инциденти који су се повремено дешавали, захваљујући брзом откривању
починилаца и правовременој јавној осуди, нису оставили значајније
негативне послиједице у заједници;

2. Оцијењено је да је потребно израдити и донијети одговарајући „Протокол о
сарадњи„ између релевантних институција: Тужилаштва, полиције и Градске
управе који би регулисао обавезу правовремене размјене информација о
идентификованим дјелима из области мржње и предрасуда, како би се иста
што прије јавно осудила у складу са алатима јавног одговора који су
регулисани у „Акционом плану превенције“;
3. Да се у оквиру Одсјека за комуналне послове успостави радна процедура која
се односи на брзо уклањање графита непримјереног садржаја, обзиром да је у
буџету за 2020. годину предвиђена ова ставка;
4. Да се настави рад институција када је у питању успостављање сарадње са
навијачким групама, идентификацији њихових представника и покушаја
успостављања позитивних облика сарадње.
Након овог састанка, а на бази донесених закључака, Градоначелник је одмах наложио
надлежном Одјељењу за стамбено комуналне послове сачињавање радне процедуре за
брзо уклањање графита непримјереног садржаја, а на приједлог Форума донио Одлуку
о доношењу протокола у случају појаве инцидената мотивисаних предрасудама и
мржњом са чијим садржајем је Ђенадија упознао чланове Форума за безбједност.
На основу члана 69. Статута Града Приједор („Службени Гласник Града Приједор“ број
12/17 ) и тачке 2.5. и 3.1. Акционог плана превенције инцидената и кривичних дијела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017 – 2021.
(„Службени Гласник Града Приједор“ број: 02/17) Градоначелник Града Приједор
доноси
ОДЛУКУ
о доношењу протокола у случају појаве инцидената мотивисаних предрасудама и
мржњом
Члан 1.
Овом одлуком обавезују се грађани, органи, организације и други правни субјекти са
подручја града Приједора да у случају појаве инцидената мотивисаних предрасудама и
мржњом, исте одмах пријаве најближој полицијској станици.
Члан 2.
Полицијска управа Приједор ће након подношења извјештаја о почињеном дјелу и
консултација са надлежним тужилаштвом у што краћем року извјестити
Градоначелника о почињеном прекршају или кривичном дјелу, његовом карактеру,
послиједицама, оштећеним лицима и починиоцима, а најдуже у року од 24 часа од
пријема обавјештења о почињеном дјелу.
Члан 3.
Градоначелник ће по властитој процјени у најкраћем року сазвати састанак
релевантних субјеката (Представника тужилаштва, полиције, Форума за безбједност и
удружења „Прва толеранција“) на којем ће се детаљније упознати са карактеристикама
инцидента и утврдити садржај саопштења за јавност, односно јавне осуде инцидента
који се десио, а има карактер дјела почињеног из мржње и предрасуда.
Члан 4.
Градоначелник ће личним обраћањем или преко свог овлаштеног службеника упознати
јавност путем медија и wеб странице Града Приједор о догађају који се десио и јавно

га осудити и то у року који неће бити дужи од 48 часова од пријема обавјештења о
насталом догађају од стране Полицијске управе Приједор.
Члан 5.
Ова одлука ће бити објављена у „Службеном Гласнику Града Приједор“ и иста ће
ступити на снагу осмог дана од дана објављивања.
Број: 02-052-25/19
Датум: 12.12.2019. године
Достављено:
1. Окружно тужилаштво Приједор
2. Полицијска управа Приједор
3. Форум за безбједност заједнице
4. Удружење „Прва толеранција“
5. Архиви

Градоначелник
Миленко Ђаковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Одлука о доношењу протокола у случају инцидената мотивисаних предрасудама и
мржњом је дио операционализације постојећег и важећег „Акционог плана превенције
инцидената и кривичних дијела почињених из мржње и предрасуда на подручју града
Приједора за период 2017 – 2021. године“ чији је носилац Одјељење за друштвене
дјелатности, Градске управе Приједор. Имајући у виду могуће негативне послиједице
које на заједницу остављају инциденти и дјела почињена из мржње, иако често није
могуће поуздано знати узрок и позадину инцидента док се не проведу полицијске,
тужилачке и судске процедуре, потребно је исте јавно осудити путем званичног
саопштења за јавност. Саопштење је у функцији јавног утврђивања става
Градоначелника и правовременог информисања јавности ради спријечавања гласина и
тенденциозних тумачења инцидената, па је стога ове активности потребно обавити у
што краћем року. Овом одлуком омогућава се да Градоначелник, у своје и у име других
институција града Приједора пошаље јасну поруку грађанима и ширем окружењу, да
инциденти мотивисани предрасудама и мржњом нису прихватљиви у нашој локалној
заједници, што у коначном доприноси њеној општој стабилности и напретку.
Такође чланови Форума су упознати и да је дана 06.12.2019. године на захтјев Центра
за истраживање и студије ГЕА из Бањалуке и Међународне организације за миграције
ИОМ одржан, у просторијама ТВЈ Приједор, консултативни састанак на коме су
присуствовали Александар Живановић и Никола Галић испред истраживачког центра
ГЕА, Мирјана Косић испред ИОМ-а с једне стране и представници Форума за
безбједност града Приједора Драшко Ђенадија, Рауш Данко, Вукић Огњен и Петрић
Раденко са друге стране. Састанак је сазван са циљем да се нашем Форуму представи
нови пројекат кога спроводи ГЕА у оквиру БХРИ иницијативе, коју имплементира
ИОМ, а финансира УСАИД. Овај састанак наставак је заједничких активности у којима
је као резултат претходног пројекта са истим актерима израђена „Анализа капацитета
Форума за безбједност грађана у Републици Српској“ на основу које је приједорски
Форум оцијењен као примјер добре праксе у ширем окружењу. Пројектом је
предвиђена едукација чланова Форума из 8 одабраних градова из Републике Српске, и
договорено је да се у наредном периоду током зимских мјесеци у два наврата састане

радна група, која ће сачинити програм едукације и одабир тема за обуку. Од априла
мјесеца носилац пројекта ће организовати на 3 локације у Републици едукативне
радионице са члановима Форума који ће бити разврстани у складу са одабраним темама
за едукацију. У завршном дијелу пројекта који ће трајати укупно 9 мјесеци очекује се
да ће носилац пројекта финансијски подржати неке од иницијатива нашег Форума, а
које се односе на материјалнотехничко опремање Оперативно комуникационог центра
који смо кандидовали као наш приједлог, на чему ће се радити у наредном периоду.
30. новембра у организацији удружења „Прва толеранција“ и уз финансијску помоћ
мисије ОСЦ-е у спортској дворани Младост одржана је спортска манифестација за
дјецу са потешкоћама у развоју у столном тенису на којој су учествовала дјеца из
Приједора, Бањалуке, Добоја, Мркоњић Града, Новог Града и Козарске Дубице. У
оквиру ове манифестације одржан је и округли сто на коме су учествовали и
представници Форума за безбједност.
Полицијска управа Приједор обиљежила је мјесец борбе против болести зависности
дистрибуцијом летака под слоганом „Само је породица прави избор“ при чему је
констатовано да су у протеклих 11 мјесеци текуће године евидентирана 72 случаја
злоупотребе дрога од чега 46 кривичних дијела и 26 прекршаја.
Чланови Форума упознати су такође да је на подручју града пуштен у рад систем за
јавно узбуњивање грађана и да ће се проба истог вршити сваког 15. у мјесецу. У
наредном периоду наставиће се активности на ревитализацији преосталих дијелова
овог система.
Форум је упутио апел да се од стране надлежних институција повећа контрола
нелегалне продаје пиротехничких средстава и употребе ватреног оружја у вријеме
предстојећих празника.
На крају је од стране Форума упућена честитка свим грађанима и институцијама са
подручја града Приједора поводом предстојећих новогодишњих и вјерских празника.
Дата су конкретна задужења члановима Форума за припрему слиједеће сједнице овог
тијела које ће де уприличити почетком фебруара наредне године, а која се односе на
провођење важећих планова интегритета у основним и средњим школама који
третирају област корупције, представљање резултата пројекта „Брига о дјеци“ у који је
укључено Одјељење за друштвене дјелатности и Педагошки завод РС, као и
представљање пројекта „Платформа за смањење ризика од катастрофа“ који проводи
развојни програм УН (УНДП) са великим бројем институција града Приједора и који ће
се реализовати у наредне 4 године.
Сједница је завршена у 14, 30 часова
Записник сачинио Драшко Ђенадија
Предсједавајући Форума
Данко Рауш, с.р.

Broj: 05/19

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 18.12.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Danko Rauš – predstavnik Centra za socijalni rad i predsjedavajući Foruma, Draško Đenadija
– predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Goran Dragojević –
Skupština grada Prijedora, Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Dragana
Malić – predstavnica Aktiva direktora srednjih škola, Mile Došenović - PU Prijedor PS
Prijedor I, Tomislav Blaha – Udruženje Čeha „Češka besjeda“, Milorad Vujmilović –
predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove GU, Mladen Bosančić – predstavnik
komunalne policije, Ognjen Vukić – predstavnik Radio-amaterskog kluba „Kozara“ Prijedor,
Radenka Karajica – predstavnica UG „Nada“, Darko Dragić – predstavnik Odsjeka za
inspekcijske poslove GU, Goran Gavranović – PU Prijedor PSBS, Davorin Šikman –
predstavnik Arcelor Mital Prijedor, Siniša Obradović – predstavnik JZU Dom zdravlja
Prijedor, Stevica Dronjak – Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, Vanja Dejanović – JZU
Dom zdravlja Prijedor CZMZ, Katarina Panić – predstavnik medija.
Gosti: Gradonačelnik Milenko Đaković, načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja
Vujanović, predstavnica misije OSC-e Aleksandra Popić i predstavnici EUFOR-a iz Čilea –
LOT tim Banja Luka.

Dnevni red:
1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
3. „16 dana aktivizma„ u oblasti nasilja u porodici;
4. Novoidentifikovani problemi;
5. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Predsjedavajući Foruma Danko Rauš pozdravio je prisutne članove Foruma i goste, zaželio im
je dobrodošlicu, te pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.
Predsjedavajući je na početku sjednice dao riječ Gradonačelniku Milenku Đakoviću i
načelniku Policijske uprave Sretoji Vujanoviću, koji su pozdravili članove Foruma i uz
konstataciju da je stanje bezbjednosti na području grada Prijedora povoljno, istakli zahvalnost

za napore koje ovo tijelo, duži niz godina, čini u prevenciji različitih bezbjednosnih pitanja, te
istakli veliki značaj Foruma kada je u pitanju djelovanje istog u lokalnoj zajednici i širem
okruženju iz kojeg od različitih aktera dolaze uglavnom samo riječi pohvale i isticanje
primjera dobre prakse koja služi i drugima za njihovo djelovanje.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 04/19 od 27.09.2019. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
3. „16 dana aktivima„ u oblasti nasilja u porodici
Inđić Zoran ispred Policijske uprave Prijedor rekao je da je toku 2019. godine održano 12
mjesečnih sastanaka subjekata zaštite žrtava porodičnog nasilja grada Prijedor (svakog
mjeseca u drugoj ustanovi, kod drugog subjekta). U kontinuitetu se redovno sastajala grupa
za koordinaciju predstavnika svih subjekata potpisnika Protokola o postupanju u slučajevima
nasilja u porodici: Centar za socijali rad; Policijska uprava Prijedor; Dom Zdravlja - Centar za
zaštitu mentalnog zdravlja; JZU Bolnica Prijedor; JU Centar „Sunce“ Prijedor; Aktiv
direktora osnovnih škola; Aktiv direktora srednjih škola Prijedor. Na mjesečnim sastancima
koordinatori su analizirali pojedinačne evidentirane slučajeve nasilja u porodici za protekli
mjesec sa akcentom na preduzimanje prioritetnih mjera i aktivnosti u slučajevima gdje je
neophodno u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici, te ostalih članova porodice, posebno djece,
mogućih žrtava nasilja. Zoran Inđić je upoznao članove Foruma da su na poziv i u
organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, dana
06.12.2019 godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu,
učestvovali na konferenciji “Zaustavimo nasilje u porodici zajedno“ koordinatori subjekata predstavnici lokalne zajednice Prijedor: Zoran Inđić, predstavnik policije; Sanja Topić,
predstavnik Centra za socijalni rad i dr Goran Račetović, predstavnik Doma Zdravlja - Centar
za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor. Na konferenciji su kroz prezentaciju, “Multisektorski
odgovor na nasilje u porodici“, predstavili prijedorski način rada subjekata zaštite žrtava
porodičnog nasilja (praktična iskustva, ulogu subjekata, postavljene ciljeve, zaštitne mjere,
specifičnosti, rizike i preporuke). Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti od nasilja u o porodici 01.05.2020. godine, potrebno je da potpisnici
Protokola o postupanju u cilju zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja na području
grada Prijedor pripreme izmjene i dopune Protokola u okviru svojih obaveza i nadležnosti.
Takođe, Zoran Inđić je naglasio da u narednom periodu zbog specifičnosti, sprečavanju
nasilja treba posvetiti najveću pažnju, izdići na najviši nivo kako bezbjednosnog tako i
društvenog problema. Nasilje u porodici se ne može porediti sa drugim bezbjednosnim
događajima, krivičnim djelima jer su posljedice višestruke. U porodici treba posebnu pažnju
obratiti na djecu koja u odrastanju bez kontrole postaju budući nasilnici. U preventivnom radu
prioritet dati analizama rada svih subjekata, odrediti mjerljive rezultate preventivnog rada,
zaustavljanja i sprečavanja nasilja, te baviti se periodično, više analizom uzroka nasilja nad
ženama i nasilja u porodici, „ići prema uzrocima“, rješavati uzroke, informisati o postignutim
rezultatima, pozitvnim primjerima, jer kad se nasilje prijavi policiji, tužilaštvu, sudu, „tad je
već kasno“. Rješavanjem uzroka smanjuju se posljedice i time smanjuje nasilje nad ženama i
nasilje u porodici. U kontinuitetu takođe treba vršiti obuku koordinatora subjekata koji rade
na zaštiti žrtava i sprečavanja nasilja u porodici, uključujući i specijalističku obuku za tužioce
i sudije. U toku jedanaest mjeseci 2019. godine na području grada Prijedora evidentirano je

148 slučajeva nasilja u porodici, a u 2018. godini za isti period 113 slučajeva, od toga su 91
krivična djela i 61 prekršaj. Dostavljen je 91 izvještaj nadležnom tužilaštvu i 57 Zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka.
Rauš Danko ispred Centra za socijalni rad rekao je da je JU Centar za socijani rad u saradnji
sa centralnim osnovnim školama sproveo određene aktivnosti u sklopu “16 dana aktivizma”,
koje je počelo 25. novembra obilježavanjem “Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad
ženama” i trajaće do 10. decembra kada se obilježava “Međunarodni dan ljudskih prava”.
Škole koje su obuhvaćene ovogodišnjim aktivnostima su OŠ “Dositej Obradović”, OŠ
“Desanka Maksimović”, OŠ „Petar Kočić” I OŠ “Branko Ćopić” iz Prijedora. Planirane
aktivnosti su se odnosile na edukativna predavanja za roditelje učenika u osnovnim školama,
a tema predavanja je “Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici”, koju je prezentovala Dajana
Stupar, diplomirani socijalni radnik. Cilj ovih aktivnosti jeste da se kroz multisektorsku
saradnju institucija na lokalnom nivou, doprinese suzbijanju nasilja, prevenciji, kao i
osnaživanju i zaštiti žrtava koje su pretrpjele nasilje.
Konferencija „Zaustavimo nasilje u porodici zajedno“ u organizaciji Ministarstva porodice
omladine i sporta Republike Srpske održana je 06.12.2019. godine u Administrativnom centru
Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a u okviru kampanje „Šesnaest dana aktivizma
protiv rodno zasnovanog nasilja“ (koja traje od 25. novembra do 10. decembra 2019. godine).
Na konferenciji predstavnici relevantnih instuticija Grada Prijedora pozvani su da bi
predstavili model postupanja u suzbijanju nasilja u porodici koji se u Prijedoru uspješno
provodi dugi niz godina. Prezentaciju „Multisektorski odgovor na nasilje u porodici“
zajednički su predstavili Topić Sanja, dipl. psiholog ispred JU Centra za socijalni rad Prijedor,
prim. dr Goran Račetović ispred JZU Doma zdravlja – Centra za zaštitu mentalnog zdravlja
Prijedor i Zoran Inđić, inspektor policije za poslove opšte nadležnosti ispred Policijske uprave
Prijedor. Isti su predstavili Protokol o postupanju u cilju zaštite i zbrinjavanja žrtava
porodičnog nasilja, provođenje redovnih mjesečnih sastanaka koordinatora timova ispred svih
subjekata zaštite, statističke podatke, načine rada i uspješne primjere iz prakse – zaštite žrtava
porodičnog nasilja kao i njihovog zbrinjavanja ali i ukazali na određene prepreke u radu i
prijedloge za njihovo poboljšanje.

4. Novoidentifikovani problemi
Davorin Šikman upozorio je na opasnost koja je prisutna kao posledica brze vožnje kroz
naselje Gomjenica od mosta do naselja Ćela i pitao da li je moguće obezbijediti češće
prisustvo policijskih patrola. Takođe je iznio problem slabe osvjetljenosti pješačkih prelaza
koji se po mraku teško uočavaju, posebno onih u zoni magistralnih puteva.
Goran Gavranović – član Foruma ispred Stanice policije za bezbjednost saobraćaja upoznao
je Forum da je prisustvo policije na pomenutoj dionici zadovoljavajuće i u skladu sa ljudskim
i materijalnim kapacitetima ove stanice, te da je veliki broj sankcionisanih vozača upravo na
pomenutoj dionici.
Darko Dragić – predstavnik inspekcija upoznao je Forum da je u porastu broj divljih deponija
smeća u ruralnim područjima grada. Postoji trend da se jedan broj domaćinstava ne prijavljuju
za organizovan odvoz smeća kako bi izbjegli plaćanje, a da pritom svoje smeće odbacuju u
prirodu i vodotoke. Uklanjanje divljih deponija finansira se iz budžeta lokalne zajednice iz

sredstava zajedničke komunalne potrošnje, što umanjuje sredstva za druge prioritetnije
potrebe.
Forum apeluje na pojačan rad svih nadležnih u ovoj oblasti, a posebno preduzeća
„Komunalne usluge„ na identifikaciji domaćinstava koja ne plaćaju odvoz smeća, a žive u
zonama koje su pokrivene organizovanim odvozom.

5. Ostala pitanja
Draško Đenadija, upoznao je članove Foruma sa najznačajnijim aktivnostima koje su
realizovane između dvije sjednice Foruma kao što su:
Dana 05.12.2019. u hotelu Prijedor, u organizaciji misije OEBS-a, Foruma za bezbjednost
zajednice grada Prijedor i Policijske uprave Prijedor održan je sastanak relevantnih institucija
na temu „Prevencija incidenata i krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i predrasuda, sa
posebnim naglaskom na ulogu i značaj medija, sportskih udruženja, udruženja navijača i
omladinskog sektora u prevenciji incidenata i organizacije brzog uklanjanja grafita
neprimjerenog sadržaja i poruka mržnje.
Na sastanku je pored organizatora uzeo učešće i Gradonačelnik Prijedor, kao i predstavnici
Odjeljenja za društvene djelatnosti, Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
predstavnik Srpske pravoslavne crkve, predstavnici Omladinskog savjeta, predstavnica
udruženja „Prva tolerancija“ predstavnici uprave Fudbalskog kluba „Rudar“ Prijedor,
predstavnik udruženja navijača FK Partizan registrovanog u Prijedoru i dr.
Na sastanku su prisutnima predstavljene dosadašnje aktivnosti policije i Foruma za
bezbjednost u realizaciji „Plana prevencije“, kao i iskustva pravosudnih institucija u
procesuiranju dijela iz ove oblasti, a nakon toga vođena je diskusija na osnovu koje su
proizašli i slijedeći zaključci i preporuke:
5. Konstatovano je da je stanje u Prijedoru dobro, da je evidentan solidan rad svih
institucija u ovoj oblasti koji je prepoznat u širem okruženju i da incidenti koji su
se povremeno dešavali, zahvaljujući brzom otkrivanju počinilaca i pravovremenoj
javnoj osudi, nisu ostavili značajnije negativne poslijedice u zajednici;
6. Ocijenjeno je da je potrebno izraditi i donijeti odgovarajući „Protokol o saradnji„
između relevantnih institucija: Tužilaštva, policije i Gradske uprave koji bi
regulisao obavezu pravovremene razmjene informacija o identifikovanim djelima
iz oblasti mržnje i predrasuda, kako bi se ista što prije javno osudila u skladu sa
alatima javnog odgovora koji su regulisani u „Akcionom planu prevencije“;
7. Da se u okviru Odsjeka za komunalne poslove uspostavi radna procedura koja se
odnosi na brzo uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja, obzirom da je u budžetu
za 2020. godinu predviđena ova stavka;
8. Da se nastavi rad institucija kada je u pitanju uspostavljanje saradnje sa navijačkim
grupama, identifikaciji njihovih predstavnika i pokušaja uspostavljanja pozitivnih
oblika saradnje.
Nakon ovog sastanka, a na bazi donesenih zaključaka, Gradonačelnik je odmah naložio
nadležnom Odjeljenju za stambeno komunalne poslove sačinjavanje radne procedure za brzo
uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja, a na prijedlog Foruma donio Odluku o donošenju

protokola u slučaju pojave incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom sa čijim
sadržajem je Đenadija upoznao članove Foruma za bezbjednost.
Na osnovu člana 69. Statuta Grada Prijedor („Službeni Glasnik Grada Prijedor“ broj 12/17 ) i
tačke 2.5. i 3.1. Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i
predrasuda na području grada Prijedora za period 2017 – 2021. („Službeni Glasnik Grada
Prijedor“ broj: 02/17) Gradonačelnik Grada Prijedor
donosi
ODLUKU
o donošenju protokola u slučaju pojave incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom
Član 1.
Ovom odlukom obavezuju se građani, organi, organizacije i drugi pravni subjekti sa područja
grada Prijedora da u slučaju pojave incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom, iste
odmah prijave najbližoj policijskoj stanici.
Član 2.
Policijska uprava Prijedor će nakon podnošenja izvještaja o počinjenom djelu i konsultacija sa
nadležnim tužilaštvom u što kraćem roku izvjestiti Gradonačelnika o počinjenom prekršaju ili
krivičnom djelu, njegovom karakteru, poslijedicama, oštećenim licima i počiniocima, a
najduže u roku od 24 časa od prijema obavještenja o počinjenom djelu.
Član 3.
Gradonačelnik će po vlastitoj procjeni u najkraćem roku sazvati sastanak relevantnih
subjekata (Predstavnika tužilaštva, policije, Foruma za bezbjednost i udruženja „Prva
tolerancija“) na kojem će se detaljnije upoznati sa karakteristikama incidenta i utvrditi sadržaj
saopštenja za javnost, odnosno javne osude incidenta koji se desio, a ima karakter djela
počinjenog iz mržnje i predrasuda.
Član 4.
Gradonačelnik će ličnim obraćanjem ili preko svog ovlaštenog službenika upoznati javnost
putem medija i web stranice Grada Prijedor o događaju koji se desio i javno ga osuditi i to u
roku koji neće biti duži od 48 časova od prijema obavještenja o nastalom događaju od strane
Policijske uprave Prijedor.
Član 5.
Ova odluka će biti objavljena u „Službenom Glasniku Grada Prijedor“ i ista će stupiti na
snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Broj: 02-052-25/19
Datum: 12.12.2019. godine

Dostavljeno:
6. Okružno tužilaštvo Prijedor
7. Policijska uprava Prijedor
8. Forum za bezbjednost zajednice
9. Udruženje „Prva tolerancija“
10. Arhivi

Gradonačelnik
Milenko Đaković

OBRAZLOŽENJE:
Odluka o donošenju protokola u slučaju incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom je
dio operacionalizacije postojećeg i važećeg „Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih
dijela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017 – 2021.
godine“ čiji je nosilac Odjeljenje za društvene djelatnosti, Gradske uprave Prijedor. Imajući u
vidu moguće negativne poslijedice koje na zajednicu ostavljaju incidenti i djela počinjena iz
mržnje, iako često nije moguće pouzdano znati uzrok i pozadinu incidenta dok se ne provedu
policijske, tužilačke i sudske procedure, potrebno je iste javno osuditi putem zvaničnog
saopštenja za javnost. Saopštenje je u funkciji javnog utvrđivanja stava Gradonačelnika i
pravovremenog informisanja javnosti radi spriječavanja glasina i tendencioznih tumačenja
incidenata, pa je stoga ove aktivnosti potrebno obaviti u što kraćem roku. Ovom odlukom
omogućava se da Gradonačelnik, u svoje i u ime drugih institucija grada Prijedora pošalje
jasnu poruku građanima i širem okruženju, da incidenti motivisani predrasudama i mržnjom
nisu prihvatljivi u našoj lokalnoj zajednici, što u konačnom doprinosi njenoj opštoj stabilnosti
i napretku.
Takođe članovi Foruma su upoznati i da je dana 06.12.2019. godine na zahtjev Centra za
istraživanje i studije GEA iz Banjaluke i Međunarodne organizacije za migracije IOM održan,
u prostorijama TVJ Prijedor, konsultativni sastanak na kome su prisustvovali Aleksandar
Živanović i Nikola Galić ispred istraživačkog centra GEA, Mirjana Kosić ispred IOM-a s
jedne strane i predstavnici Foruma za bezbjednost grada Prijedora Draško Đenadija, Rauš
Danko, Vukić Ognjen i Petrić Radenko sa druge strane. Sastanak je sazvan sa ciljem da se
našem Forumu predstavi novi projekat koga sprovodi GEA u okviru BHRI inicijative, koju
implementira IOM, a finansira USAID. Ovaj sastanak nastavak je zajedničkih aktivnosti u
kojima je kao rezultat prethodnog projekta sa istim akterima izrađena „Analiza kapaciteta
Foruma za bezbjednost građana u Republici Srpskoj“ na osnovu koje je prijedorski Forum
ocijenjen kao primjer dobre prakse u širem okruženju. Projektom je predviđena edukacija
članova Foruma iz 8 odabranih gradova iz Republike Srpske, i dogovoreno je da se u
narednom periodu tokom zimskih mjeseci u dva navrata sastane radna grupa, koja će sačiniti
program edukacije i odabir tema za obuku. Od aprila mjeseca nosilac projekta će organizovati
na 3 lokacije u Republici edukativne radionice sa članovima Foruma koji će biti razvrstani u
skladu sa odabranim temama za edukaciju. U završnom dijelu projekta koji će trajati ukupno
9 mjeseci očekuje se da će nosilac projekta finansijski podržati neke od inicijativa našeg
Foruma, a koje se odnose na materijalnotehničko opremanje Operativno komunikacionog
centra koji smo kandidovali kao naš prijedlog, na čemu će se raditi u narednom periodu.
30. novembra u organizaciji udruženja „Prva tolerancija“ i uz finansijsku pomoć misije OSCe u sportskoj dvorani Mladost održana je sportska manifestacija za djecu sa poteškoćama u
razvoju u stolnom tenisu na kojoj su učestvovala djeca iz Prijedora, Banjaluke, Doboja,
Mrkonjić Grada, Novog Grada i Kozarske Dubice. U okviru ove manifestacije održan je i
okrugli sto na kome su učestvovali i predstavnici Foruma za bezbjednost.
Policijska uprava Prijedor obilježila je mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti distribucijom
letaka pod sloganom „Samo je porodica pravi izbor“ pri čemu je konstatovano da su u
proteklih 11 mjeseci tekuće godine evidentirana 72 slučaja zloupotrebe droga od čega 46
krivičnih dijela i 26 prekršaja.

Članovi Foruma upoznati su takođe da je na području grada pušten u rad sistem za javno
uzbunjivanje građana i da će se proba istog vršiti svakog 15. u mjesecu. U narednom periodu
nastaviće se aktivnosti na revitalizaciji preostalih dijelova ovog sistema.
Forum je uputio apel da se od strane nadležnih institucija poveća kontrola nelegalne prodaje
pirotehničkih sredstava i upotrebe vatrenog oružja u vrijeme predstojećih praznika.
Na kraju je od strane Foruma upućena čestitka svim građanima i institucijama sa područja
grada Prijedora povodom predstojećih novogodišnjih i vjerskih praznika.
Data su konkretna zaduženja članovima Foruma za pripremu slijedeće sjednice ovog tijela
koje će de upriličiti početkom februara naredne godine, a koja se odnose na provođenje
važećih planova integriteta u osnovnim i srednjim školama koji tretiraju oblast korupcije,
predstavljanje rezultata projekta „Briga o djeci“ u koji je uključeno Odjeljenje za društvene
djelatnosti i Pedagoški zavod RS, kao i predstavljanje projekta „Platforma za smanjenje rizika
od katastrofa“ koji provodi razvojni program UN (UNDP) sa velikim brojem institucija grada
Prijedora i koji će se realizovati u naredne 4 godine.
Sjednica je završena u 14, 30 časova
Zapisnik sačinio Draško Đenadija
Predsjedavajući Foruma
Danko Rauš, s.r.

