Број: 02/20
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 18.06.2020. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Данко Рауш – Центар за социјални рад Приједор и предсједавајући Форума; Драшко
Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег Форума,
Ајдин Мешић , предсједник Скупштине Града Приједор, Драгана Малић – ЈУ
„Средњошколски центар Приједор“, Зоран Инђић – представник Полицијске управе
Приједор, Сандра Кусоњић, представница ХЕ службе Дома здравља Приједор, Миле
Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор-1, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне
заједнице ГУ, Шврака Бранко – представник Одјељења за стамбено комуналне послове
ГУ, Огњен Вукић – представник Радиоаматерског клуба „Козара“ Приједор, Милица
Коњевић – представница Одсјека за инспекцијске послове ГУ, Младен Босанчић,
представник комуналне полиције, Горан Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Стевица
Дроњак – Одјељење за друштвене дјелатности ГУ, Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља
Приједор, Катарина Панић – представник медија и Александра Попић, гост Форума
испред мисије ОСЦ-а.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
7.
8.

Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Информација о активностима на супростављању ширења Корона вируса
Информација о измјенама и допунама Закона о спречавању насиља 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 01/20 од 27.02.2020. године, једногласно је
усвојен. Примједби на записник није било.

3. Информација о спроведеним активностима на супростављању ширења Корона
вируса
Информацију је члановима Форума презентовао Драшко Ђенадија, замјеник
предсједавајућег Форума и члан Градског штаба за ванредне ситуације.
Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора започео је почетком мјесеца
марта 2020. године са сталним праћењем актуелне ситуације у вези са ширењем
пандемије корона вируса и у вези с тим правовремено и на приједлог здравствене
струке и других стручних и компетентних тијела, доносио одговарајуће препоруке,
закључке и наредбе, а све у циљу заштите здравља становништва и ограничавања
неконтролисаног ширења пандемије.
До данас је Градски штаб одржао 64 сједнице и након сваког засједања уприличено је
обраћање медијима од стране команданта ГШ за ВС као и других чланова штаба када је
за то постојала оправдана потреба. Закључци са сједница штаба објављивани су
непосредно након сједница штаба на сајту града Приједор, а њихово преузимање било
је омогућено и свим медијима који извјештвају о дешаањима у граду Пријдору.
У току пандемије Градски штаб за ванредне ситуације организовао је путем Тима за
дезинфекцију континуирану дезинфекцију свих јавних површина и установа на
подручју града и урбаних насеља Омарска, Козарац, Љубија и Брезичани, а рад
градских и других институција ускладио са одлукама Републичког штаба за ванредне
ситуације уз стриктно придржавање прописаних мјера личне и колективне заштите од
корона вируса.
У припреми и функционисању карантина за изолацију лица на подручју града
Приједора, који су егзистирали од 25.03. до 12.05. 2020. било је директно укључено 15
различитих субјеката са одговорним представницима и јасно дефинисаним задацима.
На подручју града Приједора била су у функцији 4 карантина и то:
1.
2.
3.
4.

Љубијски рудар на планини Козари, за смјештај лица која крше мјеру изолације,
Спортска дворана Младост, за смјештај тестираних лица која су дошла из иност.
Машинска и Електротехничка школа, проширени капацитет за лица из тачке 2.
Хотел Приједор, за смјештај нетестираних лица која су дошла из иностранства.

У карантинима на подручју града Приједора боравило је укупно 266 лица, од
којих једно у објекту Љубијски Рудар на планини Козари, 20 у Спортској дворани
„Младост2, 9 у Машинској и Електротехничкој школи и 236 у Хотелу „Приједор“ , од
којих је било 218 мушкараца и 48 припадница женског пола.
У карантинима је укупно било смјештено 260 лица из Приједора, 4 из општине Оштра
Лука и 2 из општине Крупа на Уни.
Највише лица допутовало је из Словеније 81, Њемачке 80, Хрватске 41, Аустрије 13, а
међу земљама из којих су дошли наши суграђани биле су и Шведска, Швајцарска,
Шпанија, Србија, Словачка, Норвешка, Мађарска, Италија, Холандија, Француска,
Црна Гора, Белгија, Барбадос и Сједињене Америчке Државе.

Према граничном прелазу на који су ушли највише улазака остварено је преко прелаза
Градишка 143, Изачић 25, Маљевац 23, Костајница 16, Орашје 9, Градина 8, Требиње 6,
а било је прелазака и на граничним прелазима Шамац, Рача, Нови Град, Личко Петрово
Село, Клобук, Ивањица, Грахово, Брод, Бијача и аеродром Сарајево.
Према старосној структури у карантинима је боравило 11 лица до 20 година старости,
69 лица од 20 – 30 година, 61 лице од 30 – 40 година, 57 лица од 40 – 50 година и 67
лица старости преко 50 година.
На корона вирус тестирано је у карантинима укупно 212 лица и сви добијени налази
били су негативни, док 53 лица нису тестирана јер су у међувремену карантини
распуштени одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације.
За потребе карантина припремљено је укупно 2312 комплета дневних оброка (доручак,
ручак и вечера) и остварено у Хотелу „Приједор“ 1484 ноћења.
Са четири санитетска возила Дома здравља Приједор превезено је 50 лица без
властитог превоза са граничних прелаза у БиХ, приликом чега је пређено укупно 8214
километара.
Карантине је у једној смјени опслуживало од 5 до 15 лица у зависности колико је
карантина било у функцији, што је непрекидно трајало 49 дана, приликом чега је
одрађено 856 појединачних смјенских дежурстава од стране припадника Полицијске
управе Приједор, Дома здравља, Градске управе, Црвеног крста, Хотела „Приједор“ и
Спортске дворане „Младост“.
За сва лица смјештена у карантинима, као и лица која су дежурала у истим, обезбјеђена
је од стране Градске управе исхрана, хигијенска и заштитна средства.
Као специфични случајеви међу лицима која су боравили у карантину појављивали су
се они којима је била потребна дијализа, било је трудница са компликацијама у
трудноћи, лица којима је била потребна њега и помоћ другог лица, храниоци породица
као и лица којима је било потребно пружити стручну психосоцијалну помоћ. Сви
наведени захтјеви успјешно су и на вријеме сервисирани од стране субјеката који су
радили у карантину.
Одговорни тим за управљање карантинима омогућио је да су сви успостављени
карантини на подручју града Приједора, задејствовани на вријеме и у складу са
наредбама и смјерницама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације.
Такође су сви ангажовани субјекти у потпуности извршили задатке који су им
постављени и свим лицима која су прошла кроз карантин обезбјеђени су одговарајући
услови за достојанствен и безбједан боравак.
У последње вријеме услиједило је постепено и контролисано укидање донесених мјера
заштите и враћање животних функција у нормалне токове. Овај процес је и сада у току
и директно је условљен тренутном епидемиолошком ситуацијом у РС и окружењу.

Тренутно стање на подручју града Приједора је слиједеће:
-

Укупан број до сада обољелих од вируса корона: 73
Тренутни број лица са позитивним тестом на вирус корона: 17
Број до сада излијечених или опорављених лица: 44
Број умрлих лица који су били позитивни на вирус корона: 12
Тренутни број лица под здравственим надзором: 40
Тренутни број лица у кућној изолацији: 40
Укупан број лица који је изашао из здравственог надзора: 1934
Тренутни број лица у Ковид одјељењу болнице: 25 – 4 из Приједора

Обзиром да је епидемија још увијек актуелна, Градски штаб за ванредне ситуације
наставља и даље
са праћењем
и контролом епидемиолошке ситуације на
подручју града Приједора и у складу са процијењеним потребама ће доносити
одговарајуће мјере, закључке и препоруке.
Сандра Кусоњић, члан Форума испред Хигијенско епидемиолошке службе Дома
здравља Приједор истакла је добру сарадњу свих субјеката који су учествовали у
активностима на спречавању ширења Корона вируса и саопштила да даљи развој
догађаја у великој мјери зависи од свијести појединца. Евидентно је да се у овој фази
вирус највише шири преко млађе популације становништва која је друштвено
најактивнија, а истовремено и најнеопрезнија. Такође је нагласила да је у Приједору до
сада урађено око 1700 тестова на Корона вирус, да су тестовима поред ризичних
категорија грађана обухваћени сви студенти који ће бити смјештени у студентске
домове и да је ХЕ служба спровела здравствени надзор над преко 2000 грађана града
Приједора.
Форум је закључио да су надлежне институције Града Приједора одговорно и на
вријеме приступиле борби против ширења пандемије вируса Корона и да је потребно и
даље проводити мјере које налаже здравствена струка.
4.Информација о измјенама и допунама Закона о спречавању насиља у породици
Информацију је члановима Форума презентовао Зоран Инђић, помоћник Начелника ПУ
Приједор :
Нови Закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици
(објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 84/20), а ступио је на снагу
01.05.2020. године.
Измјенама закона, свака радња насиља у породици па и сама пријетња да ће се
извршити насиље, представља кривично дјело. Измјенама и допунама закона укинуте
су прекршајне санкције које се изричу учиниоцима насиља у породици и исте су
замјењене заштитним мјерама и то: 2 хитне мјере заштите - удаљење учиниоца насиља
из стана, куће или другог стамбеног простора и друга хитна мјера заштите - забрана
приближавања и контактирања учиниоцу насиља са са жртвом насиља у породици, те 5
заштитних мјера: удаљење из стана, куће или неког другог стамбених простора; забрана
приближавања жртви насиља у породици или породичној заједници; забрана
узнемиравања или ухођења жртве насиља у породици или породичној заједници;

обавезан психосоцијални третман и заштитна мјера обавезно лијечење од зависности.
Приједлог за изрицање заштитних мјера надлежном суду у прекршајном поступку
подноси надлежни полицијски службеник, центар за социјални рад или жртве насиља у
породици, а изричу се: хитне мјере, најкасније у року од 24 часа од пријема приједлога,
односно извођења учиниоца насиља у породици пред суд и заштитне мјере у року од 30
дана од дана подношења приједлога за изрицање заштитне мјере.
Одлуку о извршеном насиљу, о подизању оптужнице или обустављању поступка
доноси тужилац. Такође, у измјенама Закона значајну улогу у списима кривичног
предмета има процјена ризика коју ће сачињавати надлежни полицијски службеник и
социјалну анамнезу коју ће сачињавати центар за социјални рад. По свакој пријави
насиља у породици врши се процјена ризика на основу прикупљених обавјештења.
Дана 28.05.2020. године у просторијама ПУ Приједор одржан је радни састанак
руководиоца ПУ Приједор са представницима субјеката заштите од насиља у породици
са нивоа локалне заједнице, поводом заједничког поступања, односно примјене новог
Закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици, који је ступио
на снагу 01.05.2020. године.
На састанку су донесени слиједећи закључци:
 Досљедна примјена одредаба Закона о измјенама и допунама Закона о заштити од
насиља у породици („Службени гласник Републике Српске број: 84/19), који је
ступио на снагу 01.05.2020. године;
 С циљем правовремене заштите жртве насиља, детаљно анализирати сваку
запримљену пријаву о извршеном насиљу у породици и гдје год постоје услови, у
сарадњи са
центрима за социјални рад, надлежним судовима достављати
приједлоге за изрицање хитних и других заштитних мјера према починиоцу
насиља, у складу са важећим Правилником;
 Полицијски службеници и представници Центра за социјални рад се обавезују да
упознају и детаљно поуче жртву насиља да иста има могућност да поднесе
приједлог за изрицање заштитне мјере надлежном суду;
 До доношења Правилника о поступку и начину спровођења процјене ризика,
надлежном тужилаштву (уз извјештај о почињеном кривичном дјелу) као и центру
за социјални рад доставити детаљну службену забиљешку која ће по садржају имати
све елементе које по Закону треба да садржи процјена ризика;
 Приликом документовања извјештаја, надлежном тужилаштву у прилогу обавезно
достављати извод из прекршајне евиденције за учиниоца насиља у породици;
 Потребно је да Центар за социјални рад Приједор, изврши консултације са
Министарством здравља и социјалне заштите и Министарством породице, омладине
и спорта Републике Српске у вези начина формирања групе за координацију и
сарадњу од представника свих установа на нивоу локалне заједнице, а што је
дефинисано измјенама и допунама Закона;
 Kроз мултисекторски рад наставити са одржавањем мјесечних састанака субјеката
заштите, потписника Протокола о поступању у случајевима насиља у породици.
Сарадња субјеката заштите: Полицијске управе Приједор; Окружног јавног
тужилаштва; Основног суда; Центра за социјални рад; Центра за ментално здравље
Дома здравља Приједор; Опште болнице Приједор и основних и средњих школа, у
континуитету је добра и иста ће се наставити у наредном периоду кроз свакодневне
контакте и заједнички рад у циљу спречавања насиља у породици и заштите жртве
насиља.

Такође, чланом 42. овог Закона дефинисане су новчане казне за прекршај за лица
запослена у образовној, здравственој и социјалној устанопви која не пријаве насиље у
породици, (од 1.000 до 3.000 КМ); грађанин који не пријави насиље у породици (од 300
до 900 КМ); члан породице или породичне заједнице који не пријави насиље у
породици извршено према дјетету, осим у случају када је и сам жртва насиља у
породици (од 300 до 900 КМ) .
Рауш Данко, предсједавајући Форума, предложио је да се кроз рад субјеката заштите на
крају године сагледају ефекти новог закона и да се са њима од стране истих упозна
Форум, што је прихваћено од стране чланова Форума.
5.Новоидентификовани проблеми
Стевица Дроњак, члан Форума испред Одјељења за друштвене дјелатности, истакао је
појаву да један број малољетних лица управља мотоциклима, нарочито у руралним
зонама града гдје се очекује мање присуство полиције, као и да је честа појава да се
малољетним лицима од стране родитеља дозвољава управљање тракторима што за
посљедицу има често повређивање као и смртне случајеве којих смо свједоци.
Као посебан проблем код удеса на тракторима истиче се недостатак кабина који
омогућава лако превртање и фаталне последице за лице које истим управља. Истакао је
да трактори који су произведени до 1983. по закону нису обавезни имати кабине, што
ствара додатне проблеме.
Дроњак је предложио да се упути иницијатива Градоначелнику да се преко Одсјека за
пољопривреду сагледа могућност да се уз постојеће подстицаје за набавку
пољопривредних машина уврсти и подстицај за израду кабина за тракторе, што ће
директно утицати на безбједност саобраћаја и смањење смртности лица која управљају
истим, што је од страбе Форума прихваћено као добра иницијатива.
Горан Гаврановић, представник Станице полиције за безбједност саобраћаја, саопштио
је да је највећа одговорност родитеља који дјеци дозвољавају вожњу мотоцикла као и
пољопривредних машина и нагласио је да је према Народној Скупштини упућен
приједлог измјена и допуна закона који ће значајно пооштрити казнене мјере у области
саобраћаја.
6.Остала питања
Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајућег Форума, упознао је присутне да је недавно
на захтјев удружења „ Прва толеранција“ учествовао у радио емисији на тему Толеранције у којој су представљена добра искуства приједорског Форума.
Такође је упознао присутне да ће се и ове године припремити „ Писмо добродошлице“
за наше грађане из дијаспоре који ће доћи на годишњи одмор у Приједор и да ће се
убрзо организовати његова промоција као и досадашњих година.
Сједница је завршена у 14, 30 часова
Записник сачинио Драшко Ђенадија
Предсједник Форума
Данко Рауш, с.р.

Broj: 02/20

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 18.06.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Danko Rauš – Centar za socijalni rad Prijedor i predsjedavajući Foruma; Draško Đenadija –
predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, Ajdin Mešić ,
predsjednik Skupštine Grada Prijedor, Dragana Malić – JU „Srednjoškolski centar Prijedor“,
Zoran Inđić – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Sandra Kusonjić, predstavnica HE
službe Doma zdravlja Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS Prijedor-1, Milan
Glamočanin – Odsjek za mjesne zajednice GU, Švraka Branko – predstavnik Odjeljenja za
stambeno komunalne poslove GU, Ognjen Vukić – predstavnik Radioamaterskog kluba
„Kozara“ Prijedor, Milica Konjević – predstavnica Odsjeka za inspekcijske poslove GU,
Mladen Bosančić, predstavnik komunalne policije, Goran Gavranović – PU Prijedor PSBS,
Stevica Dronjak – Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, Vanja Dejanović – JZU Dom
zdravlja Prijedor, Katarina Panić – predstavnik medija i Aleksandra Popić, gost Foruma
ispred misije OSC-a.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
7.
8.

Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Informacija o aktivnostima na suprostavljanju širenja Korona virusa
Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Novoidentifikovani problemi;
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 01/20 od 27.02.2020. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.

3. Informacija o sprovedenim aktivnostima na suprostavljanju širenja Korona
virusa
Informaciju je članovima Foruma prezentovao Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajućeg
Foruma i član Gradskog štaba za vanredne situacije.
Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora započeo je početkom mjeseca marta 2020.
godine sa stalnim praćenjem aktuelne situacije u vezi sa širenjem pandemije korona virusa i u
vezi s tim pravovremeno i na prijedlog zdravstvene struke i drugih stručnih i kompetentnih
tijela, donosio odgovarajuće preporuke, zaključke i naredbe, a sve u cilju zaštite zdravlja
stanovništva i ograničavanja nekontrolisanog širenja pandemije.
Do danas je Gradski štab održao 64 sjednice i nakon svakog zasjedanja upriličeno je
obraćanje medijima od strane komandanta GŠ za VS kao i drugih članova štaba kada je za to
postojala opravdana potreba. Zaključci sa sjednica štaba objavljivani su neposredno nakon
sjednica štaba na sajtu grada Prijedor, a njihovo preuzimanje bilo je omogućeno i svim
medijima koji izvještvaju o dešaanjima u gradu Prijdoru.
U toku pandemije Gradski štab za vanredne situacije organizovao je putem Tima za
dezinfekciju kontinuiranu dezinfekciju svih javnih površina i ustanova na području grada i
urbanih naselja Omarska, Kozarac, LJubija i Brezičani, a rad gradskih i drugih institucija
uskladio sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije uz striktno pridržavanje
propisanih mjera lične i kolektivne zaštite od korona virusa.
U pripremi i funkcionisanju karantina za izolaciju lica na području grada Prijedora, koji su
egzistirali od 25.03. do 12.05. 2020. bilo je direktno uključeno 15 različitih subjekata sa
odgovornim predstavnicima i jasno definisanim zadacima.
Na području grada Prijedora bila su u funkciji 4 karantina i to:
5.
6.
7.
8.

LJubijski rudar na planini Kozari, za smještaj lica koja krše mjeru izolacije,
Sportska dvorana Mladost, za smještaj testiranih lica koja su došla iz inost.
Mašinska i Elektrotehnička škola, prošireni kapacitet za lica iz tačke 2.
Hotel Prijedor, za smještaj netestiranih lica koja su došla iz inostranstva.

U karantinima na području grada Prijedora boravilo je ukupno 266 lica, od
kojih jedno u objektu LJubijski Rudar na planini Kozari, 20 u Sportskoj dvorani „Mladost2, 9
u Mašinskoj i Elektrotehničkoj školi i 236 u Hotelu „Prijedor“ , od kojih je bilo 218
muškaraca i 48 pripadnica ženskog pola.
U karantinima je ukupno bilo smješteno 260 lica iz Prijedora, 4 iz opštine Oštra Luka i 2 iz
opštine Krupa na Uni.
Najviše lica doputovalo je iz Slovenije 81, NJemačke 80, Hrvatske 41, Austrije 13, a među
zemljama iz kojih su došli naši sugrađani bile su i Švedska, Švajcarska, Španija, Srbija,
Slovačka, Norveška, Mađarska, Italija, Holandija, Francuska, Crna Gora, Belgija, Barbados i
Sjedinjene Američke Države.
Prema graničnom prelazu na koji su ušli najviše ulazaka ostvareno je preko prelaza Gradiška
143, Izačić 25, Maljevac 23, Kostajnica 16, Orašje 9, Gradina 8, Trebinje 6, a bilo je

prelazaka i na graničnim prelazima Šamac, Rača, Novi Grad, Ličko Petrovo Selo, Klobuk,
Ivanjica, Grahovo, Brod, Bijača i aerodrom Sarajevo.
Prema starosnoj strukturi u karantinima je boravilo 11 lica do 20 godina starosti, 69 lica od 20
– 30 godina, 61 lice od 30 – 40 godina, 57 lica od 40 – 50 godina i 67 lica starosti preko 50
godina.
Na korona virus testirano je u karantinima ukupno 212 lica i svi dobijeni nalazi bili su
negativni, dok 53 lica nisu testirana jer su u međuvremenu karantini raspušteni odlukom
Republičkog štaba za vanredne situacije.
Za potrebe karantina pripremljeno je ukupno 2312 kompleta dnevnih obroka (doručak, ručak i
večera) i ostvareno u Hotelu „Prijedor“ 1484 noćenja.
Sa četiri sanitetska vozila Doma zdravlja Prijedor prevezeno je 50 lica bez vlastitog prevoza
sa graničnih prelaza u BiH, prilikom čega je pređeno ukupno 8214 kilometara.
Karantine je u jednoj smjeni opsluživalo od 5 do 15 lica u zavisnosti koliko je karantina bilo u
funkciji, što je neprekidno trajalo 49 dana, prilikom čega je odrađeno 856 pojedinačnih
smjenskih dežurstava od strane pripadnika Policijske uprave Prijedor, Doma zdravlja,
Gradske uprave, Crvenog krsta, Hotela „Prijedor“ i Sportske dvorane „Mladost“.
Za sva lica smještena u karantinima, kao i lica koja su dežurala u istim, obezbjeđena je od
strane Gradske uprave ishrana, higijenska i zaštitna sredstva.
Kao specifični slučajevi među licima koja su boravili u karantinu pojavljivali su se oni kojima
je bila potrebna dijaliza, bilo je trudnica sa komplikacijama u trudnoći, lica kojima je bila
potrebna njega i pomoć drugog lica, hranioci porodica kao i lica kojima je bilo potrebno
pružiti stručnu psihosocijalnu pomoć. Svi navedeni zahtjevi uspješno su i na vrijeme
servisirani od strane subjekata koji su radili u karantinu.
Odgovorni tim za upravljanje karantinima omogućio je da su svi uspostavljeni karantini na
području grada Prijedora, zadejstvovani na vrijeme i u skladu sa naredbama i smjernicama
Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.
Takođe su svi angažovani subjekti u potpunosti izvršili zadatke koji su im postavljeni i svim
licima koja su prošla kroz karantin obezbjeđeni su odgovarajući uslovi za dostojanstven i
bezbjedan boravak.
U poslednje vrijeme uslijedilo je postepeno i kontrolisano ukidanje donesenih mjera zaštite i
vraćanje životnih funkcija u normalne tokove. Ovaj proces je i sada u toku i direktno je
uslovljen trenutnom epidemiološkom situacijom u RS i okruženju.

Trenutno stanje na području grada Prijedora je slijedeće:
-

Ukupan broj do sada oboljelih od virusa korona: 73
Trenutni broj lica sa pozitivnim testom na virus korona: 17
Broj do sada izliječenih ili oporavljenih lica: 44

-

Broj umrlih lica koji su bili pozitivni na virus korona: 12
Trenutni broj lica pod zdravstvenim nadzorom: 40
Trenutni broj lica u kućnoj izolaciji: 40
Ukupan broj lica koji je izašao iz zdravstvenog nadzora: 1934
Trenutni broj lica u Kovid odjeljenju bolnice: 25 – 4 iz Prijedora

Obzirom da je epidemija još uvijek aktuelna, Gradski štab za vanredne situacije nastavlja
i dalje
sa praćenjem
i kontrolom
epidemiološke situacije na području grada
Prijedora i u skladu sa procijenjenim potrebama će donositi odgovarajuće mjere, zaključke i
preporuke.
Sandra Kusonjić, član Foruma ispred Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja
Prijedor istakla je dobru saradnju svih subjekata koji su učestvovali u aktivnostima na
sprečavanju širenja Korona virusa i saopštila da dalji razvoj događaja u velikoj mjeri zavisi od
svijesti pojedinca. Evidentno je da se u ovoj fazi virus najviše širi preko mlađe populacije
stanovništva koja je društveno najaktivnija, a istovremeno i najneopreznija. Takođe je
naglasila da je u Prijedoru do sada urađeno oko 1700 testova na Korona virus, da su testovima
pored rizičnih kategorija građana obuhvaćeni svi studenti koji će biti smješteni u studentske
domove i da je HE služba sprovela zdravstveni nadzor nad preko 2000 građana grada
Prijedora.
Forum je zaključio da su nadležne institucije Grada Prijedora odgovorno i na vrijeme
pristupile borbi protiv širenja pandemije virusa Korona i da je potrebno i dalje provoditi
mjere koje nalaže zdravstvena struka.
4.Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Informaciju je članovima Foruma prezentovao Zoran Inđić, pomoćnik Načelnika PU Prijedor
:
Novi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (objavljen u
Službenom glasniku Republike Srpske broj: 84/20), a stupio je na snagu 01.05.2020. godine.
Izmjenama zakona, svaka radnja nasilja u porodici pa i sama prijetnja da će se izvršiti nasilje,
predstavlja krivično djelo. Izmjenama i dopunama zakona ukinute su prekršajne sankcije koje
se izriču učiniocima nasilja u porodici i iste su zamjenjene zaštitnim mjerama i to: 2 hitne
mjere zaštite - udaljenje učinioca nasilja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora i druga
hitna mjera zaštite - zabrana približavanja i kontaktiranja učiniocu nasilja sa sa žrtvom nasilja
u porodici, te 5 zaštitnih mjera: udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenih prostora;
zabrana približavanja žrtvi nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici; zabrana uznemiravanja
ili uhođenja žrtve nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici; obavezan psihosocijalni tretman i
zaštitna mjera obavezno liječenje od zavisnosti. Prijedlog za izricanje zaštitnih mjera
nadležnom sudu u prekršajnom postupku podnosi nadležni policijski službenik, centar za
socijalni rad ili žrtve nasilja u porodici, a izriču se: hitne mjere, najkasnije u roku od 24 časa
od prijema prijedloga, odnosno izvođenja učinioca nasilja u porodici pred sud i zaštitne mjere
u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga za izricanje zaštitne mjere.
Odluku o izvršenom nasilju, o podizanju optužnice ili obustavljanju postupka donosi tužilac.
Takođe, u izmjenama Zakona značajnu ulogu u spisima krivičnog predmeta ima procjena
rizika koju će sačinjavati nadležni policijski službenik i socijalnu anamnezu koju će

sačinjavati centar za socijalni rad. Po svakoj prijavi nasilja u porodici vrši se procjena rizika
na osnovu prikupljenih obavještenja.
Dana 28.05.2020. godine u prostorijama PU Prijedor održan je radni sastanak
rukovodioca PU Prijedor sa predstavnicima subjekata zaštite od nasilja u porodici sa nivoa
lokalne zajednice, povodom zajedničkog postupanja, odnosno primjene novog Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je stupio na snagu
01.05.2020. godine.
Na sastanku su doneseni slijedeći zaključci:
 Dosljedna primjena odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od
nasilja u porodici („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 84/19), koji je stupio na
snagu 01.05.2020. godine;
 S ciljem pravovremene zaštite žrtve nasilja, detaljno analizirati svaku zaprimljenu prijavu
o izvršenom nasilju u porodici i gdje god postoje uslovi, u saradnji sa centrima za
socijalni rad, nadležnim sudovima dostavljati prijedloge za izricanje hitnih i drugih
zaštitnih mjera prema počiniocu nasilja, u skladu sa važećim Pravilnikom;
 Policijski službenici i predstavnici Centra za socijalni rad se obavezuju da upoznaju i
detaljno pouče žrtvu nasilja da ista ima mogućnost da podnese prijedlog za izricanje
zaštitne mjere nadležnom sudu;
 Do donošenja Pravilnika o postupku i načinu sprovođenja procjene rizika, nadležnom
tužilaštvu (uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu) kao i centru za socijalni rad
dostaviti detaljnu službenu zabilješku koja će po sadržaju imati sve elemente koje po
Zakonu treba da sadrži procjena rizika;
 Prilikom dokumentovanja izvještaja, nadležnom tužilaštvu u prilogu obavezno dostavljati
izvod iz prekršajne evidencije za učinioca nasilja u porodici;
 Potrebno je da Centar za socijalni rad Prijedor, izvrši konsultacije sa Ministarstvom
zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske u
vezi načina formiranja grupe za koordinaciju i saradnju od predstavnika svih ustanova na
nivou lokalne zajednice, a što je definisano izmjenama i dopunama Zakona;
 Kroz multisektorski rad nastaviti sa održavanjem mjesečnih sastanaka subjekata zaštite,
potpisnika Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.
Saradnja subjekata zaštite: Policijske uprave Prijedor; Okružnog javnog tužilaštva;
Osnovnog suda; Centra za socijalni rad; Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Prijedor;
Opšte bolnice Prijedor i osnovnih i srednjih škola, u kontinuitetu je dobra i ista će se nastaviti
u narednom periodu kroz svakodnevne kontakte i zajednički rad u cilju sprečavanja nasilja u
porodici i zaštite žrtve nasilja.
Takođe, članom 42. ovog Zakona definisane su novčane kazne za prekršaj za lica
zaposlena u obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj ustanopvi koja ne prijave nasilje u porodici,
(od 1.000 do 3.000 KM); građanin koji ne prijavi nasilje u porodici (od 300 do 900 KM);
član porodice ili porodične zajednice koji ne prijavi nasilje u porodici izvršeno prema djetetu,
osim u slučaju kada je i sam žrtva nasilja u porodici (od 300 do 900 KM) .
Rauš Danko, predsjedavajući Foruma, predložio je da se kroz rad subjekata zaštite na kraju
godine sagledaju efekti novog zakona i da se sa njima od strane istih upozna Forum, što je
prihvaćeno od strane članova Foruma.

5.Novoidentifikovani problemi
Stevica Dronjak, član Foruma ispred Odjeljenja za društvene djelatnosti, istakao je pojavu da
jedan broj maloljetnih lica upravlja motociklima, naročito u ruralnim zonama grada gdje se
očekuje manje prisustvo policije, kao i da je česta pojava da se maloljetnim licima od strane
roditelja dozvoljava upravljanje traktorima što za posljedicu ima često povređivanje kao i
smrtne slučajeve kojih smo svjedoci.
Kao poseban problem kod udesa na traktorima ističe se nedostatak kabina koji omogućava
lako prevrtanje i fatalne posledice za lice koje istim upravlja. Istakao je da traktori koji su
proizvedeni do 1983. po zakonu nisu obavezni imati kabine, što stvara dodatne probleme.
Dronjak je predložio da se uputi inicijativa Gradonačelniku da se preko Odsjeka za
poljoprivredu sagleda mogućnost da se uz postojeće podsticaje za nabavku poljoprivrednih
mašina uvrsti i podsticaj za izradu kabina za traktore, što će direktno uticati na bezbjednost
saobraćaja i smanjenje smrtnosti lica koja upravljaju istim, što je od strabe Foruma
prihvaćeno kao dobra inicijativa.
Goran Gavranović, predstavnik Stanice policije za bezbjednost saobraćaja, saopštio je da je
najveća odgovornost roditelja koji djeci dozvoljavaju vožnju motocikla kao i poljoprivrednih
mašina i naglasio je da je prema Narodnoj Skupštini upućen prijedlog izmjena i dopuna
zakona koji će značajno pooštriti kaznene mjere u oblasti saobraćaja.
6.Ostala pitanja
Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajućeg Foruma, upoznao je prisutne da je nedavno na
zahtjev udruženja „ Prva tolerancija“ učestvovao u radio emisiji na temu -Tolerancije u kojoj
su predstavljena dobra iskustva prijedorskog Foruma.
Takođe je upoznao prisutne da će se i ove godine pripremiti „ Pismo dobrodošlice“
za naše građane iz dijaspore koji će doći na godišnji odmor u Prijedor i da će se ubrzo
organizovati njegova promocija kao i dosadašnjih godina.
Sjednica je završena u 14, 30 časova
Zapisnik sačinio Draško Đenadija
Predsjednik Foruma
Danko Rauš, s.r.

