Број: 04/20
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 24.12.2020. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Драшко Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег
Форума, Драгана Малић – ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Зоран Инђић –
представник Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ
Приједор, Миле Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор I, Младен Мајкић – Српска
православна црква, Рада Карајица – Невладин сектор, Дарко Драгић – представник
Одсјека за инспекцијске послове ГУ, Горан Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Младен
Босанчић – Комунална полиција, Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ,
Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор, Тамара Лазић – ЈУ Центар за социјални
рад Приједор, Здравко Будимир – Актив директора основних школа, Огњен Вукић –
Радио клуб „Козара“ Приједор, Бранко Шврака – Одјељење за саобраћај ГУ, Миленко
Радановић – Арцелор Митал Приједор, Катарина Панић – представник медија, Драгица
Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице ГУ и секретар Форума.
Дневни ред:
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Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
Усвајање записника са прошлог састанка;
16 дана активизма у области насиља у породици;
Новоидентификовани проблеми;
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Замјеник предсједавајућег Форума Драшко Ђенадија поздравио је присутне чланове
Форума и госте Градоначелника Приједора Далибора Павловића и Начелника
полицијске управе Приједор Сретоју Вујановића, након чега је упознао
новопостављеног Градоначелника о седамнаестогодишњем раду и активностима
Форума.

Градоначелник Приједора Далибор Павловић изјавио је да му је познат рад и значај
Форума за безбједност заједнице града Приједора, да је Форум веома важан
савјетодавни орган у локалној заједници и да је наставак сарадње Градоначелника и
Градске управе са Форумом суштински битан за укупну безбједност грађана.
Поздравио је рад Форума, јер се овдје сучељавају идеје већег броја људи испред више
организација и инстиитуција и најавио да ће бити на располагању и Форуму и свим
грађанима кад је у питању безбједност заједнице. Истакао је да би видео надзор знатно
побољшао безбједност. Гледајући како то функционише у Добоју и неким другим
градовима, потрудићемо се да то урадимо и у Приједору у сарадњи са МУП-ом
Републике Српске и у зависности од буџета града за 2021. годину. Истакао је да има
још неке идеје, али о томе више на некој од наредних сједница Форума.
Начелник Полицијске управе Сретоја Вујанић изјавио је да се тешко о Приједору може
говорити, а да се не похвали рад Форума који је препознат не само у Републиици
Српској него и у БиХ. Истакао је да је приједорски Форум примјер свим осаталима, а у
овој регији коју покрива ПУ Приједор све локалне заједнице имају своје форуме.
Подсјетио је на то да ПУ Приједор, а и овај Форум, већ годинама указују на
неопходност увођења видео надзора и да му је драго да је Градоначелник препознао
овај проблем. Корист је далеко већа од улагања потребних да се тај посао реализује, као
и да је једно од питања на којима полиција инсистира посредством Форума и потреба
утврђивања координације у случајевима трагања за несталим лицима. Нагласио је да
Форум није тијело које може само ријешити неки проблем, него тијело које савјетује,
предлаже и даје препоруке надлежним органима и институцијама, као и да то нису
ствари које су немогуће него су у границама расположивих ресурса и гдје се малим
учешћем и ангажманом може побољшати безбједност у разним сегментима.
Након обраћања Градоначелника и Начелника ГУ, Драшко Ђенадија прочитао је
приједлог дневног реда који је једногласно усвојен.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 03/20 од 08.10.2020. године, једногласно је
усвојен. Примједби на записник није било.
На састанку је констатовано да је ограничење брзине у граду Приједору и даље
неријешено. Потребно је код табли на улазу у Приједор поставити знак ограничења
брзине 50, чиме би се спријечила већа брзина у и омогућило несметано санкционисање
возача који крше ово ограничење, јер због недостатка тих знакова поднесени
прекршајни налози падају на судовима. Форум тражи од Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско – стамбене послове да
сачини информацију по овом питању за следећи састанак Форума.
3. 16 дана активизма у области насиља у породици
Тамара Лазић, испред Центра за социјални рад, упознала је присутне о активностима
које је спровео ЈУ Центар за социјални рад Приједор у оквиру међународне кампање
„16 дана активизма у борби против насиља над женама и насиља у породици“, и

истакла да је Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Приједор у сaрaдњи са осталим субјектима
заштите који раде на проблему насиља у породици, спрoвeo oдрeђeнe aктивнoсти у
оквиру међународне кампање “16 дaнa aктивизмa у борби против насиља над женама и
насиља у породици”. Кампања je пoчeла 25. нoвeмбрa oбиљeжaвaњeм “Meђунaрoдног
дaна бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa” и трајала је дo 10. дeцeмбрa кaдa сe oбиљeжaвaо
“Meђунaрoдни дaн људских прaвa”. Плaнирaнe aктивнoсти су сe oднoсилe нa
успостављање сарадње са организацијама UN Women и Меdia Centar из Сарајева у
циљу спровођења активности „Локално новинарство и извјештавање о насиљу над
женама и насиљу у породици“. Ради се о пројектној активности која је почела
30.11.2020. године са консултативним састанком на ову тему, те се наставила кроз
цијело вријеме трајања кампање. Планирано је да пројектна активност траје и у
периоду јануар - март 2021. године. Центар за социјални рад Приједор је током трајања
кампање организовао излазак у локалну заједницу (главни градски трг), гдје се кроз
непосредан приступ грађанима и подијелом примјерених летака жељело грађанима
скренути пажња на овај друштвени проблем, односно важност пријављивања сваког
облика породичног насиља, а све са циљем благовремене и свеобухватне заштите
жртава породичног насиља. Такође се грађанима хтјела представити важност
предлагања и изрицања заштитних мјера, а које Закон о заштити од насиља у породици
предвиђа. С тим у вези јавност је информисана о ступању на снагу новог Закона о
заштити од насиља у породици, који је ступио на снагу 01. маја 2020. године, по ком је
свака врста насиља кривично дјело. Организован је и радни састанак мултисекторског
тима у просторијама ПУ Приједор, гдје су ревидиране проведене активности током
2020. године, истакнуте потребе и евентуални недостаци у раду ради унапређења
активности за будући успјешнији рад. У оквирима кампање успостављена је и сарадња
са државним и локалним медијским кућама кроз чији се програмски садржај (писани,
радио и тв садржај) информисала јавност о раду мултисекторског тима који ради на
овој проблематици у нашој локалној заједници. Циљ свих oвих aктивнoсти био је дa сe
крoз мултисeктoрску сaрaдњу институциja нa лoкaлнoм нивoу, дoпринeсe сузбиjaњу
нaсиљa, прeвeнциjи, кao и oснaживaњу и зaштитa жртaвa кoje су прeтрпjeлe нaсиљe.
Такође циљ је да се жртве насиља охрабре и што раније пријављују насиље, јер што се
прије прекине ланац насиља веће су могућности дјеловања у свим правцима заштите,
па чак и у области психосоцијалног рада са насилником са циљем измјене патолошких
образаца понашања.
Према евиденцијама Центра за социјални рад за првих 11 мјесеци 2020. године
регистрована су 153 случаја породичног насиља, што у поређењу са прошлом 2019.
годином (током 2019. године забиљежена су 159 случаја насиља у породици), не
представља значајан пораст у броју пријављених случајева када је ова проблематика у
питању. Жртве породичног насиља су и даље највећим дијелом жене старости од 3050 година (70%).
Замјеник предсједавајућег Форума Драшко Ђенадија истакао је да је Форум
савјетодавно тијело које засједа свака два мјесеца и које се од свог оснивања 2003.
године бави и проблемом насиља у породици у континуитету, као и да чланови Форума
свједоче колико је дато на значају том проблему у посљедњих десет година односно
након оснивања мултисекторског тима. Навео је да је од приличне неусаглашености на
самим почецима, данашње стање у Приједору на нивоу далеко изнад почетног, највише
кад се има у виду укљученост свих релевантних субјеката заштите, испред нас је
простор за још боље резултате.

Члан Форума испред Полицијске управе Приједор Зоран Инђић подсјетио је да су
протокол о заједничком дјеловању субјеката заштите 2010. године потписали Центар за
социјални рад, полиција, Дом здравља и сигурна кућа (која више не постоји), а да су се
пет година касније прикључили активи директора основних и средњих школа, Центар
„Сунце“ и болница „Доктор Младен Стојановић“. Навео је да је сарадња у посљедњих
пет година показала оправданост тог проширења, јер је донијела позитивно искуство,
посебно у дијелу гдје су и грађани временом навикавани да свакој од институција, а не
само полицији као што је некад било, могу доставити информације или пријаве за
насиље у породици. Додао је да је сваког мјесеца друга установа домаћин редовног
мјесечног састанка мултисекторског тима, гдје се размјењују информације и
анализирају случајеви. Укљученошћу свих субјеката достигли су такав ниво да је
размјена информација између свих довела и до бољих резултата рада, оцијенио је
Инђић.
Рада Карајица, испред невладиног сектора, упознала је присутне да је Удружење жена
“НАДА” из Приједора са дјецом и младима из „Дневног центра за дјецу и омладину“
кроз свој дугогодишњи рад, континуирано обиљежа важније датуме, тако да су и 2020.
године обиљежили 16 дана активизма у борби против насиља над женама и
међународни дан толеранције 16.11.2020. године. Обиљежено је циклусом од пар
радионица са групом дјеце на теме „Стоп насиљу над женама и дјецом“ и како изаћи из
круга насиља, затим „Вршњачко насиље и мене се тиче“ које завршавају са акцијом
подјелу летака на главном тргу крајем јануара 2021. године, а везано за превенцију
вршњачког насиља. Обиљежили су и међународни дан толеранције 16. новембра кроз
радионицу са дјецом „Толеранција“, који су интерактивно учествовали и ликовно се
изражавали кроз поруке мира, суживота и толеранције. Ове радионице имају за циљ
јачање свијести и мишљења код младих, социјалних и комуникацијских вјештина,
изградња мира и толеранције, поштовање различитости, стварање окружења за
повјерење и поштовање између младих и суграђана у заједници.
4. Новоидентификовани проблеми
Полицијска управа Приједор је у посљедње вријеме запримила већи број пријава крађе
старе храстове грађе. Починиоци су пронађени и у току је њихово процесуирање,
упознао је присутне члан Форума испред ПУ Приједор I Миле Дошеновић. Подсјетио
да је од раније познат проблем безбједности имовине грађана који бораве у
иностранству, односно кућа у којима нико не борави, а за које ПУ Приједор у
континуитету предузима превентивне и репресивне мјере, те реализује циљане акције
попут кампање „Добар комшија“, гдје се сами грађани подстичу да предузму одређене
радње да заштите имовину. Наиме, у посљедње вријеме евидентиран је нови проблем
који се тиче девастирања објеката на породичним имањима у којима дужи период нико
не борави, а која се налазе у руралним подручјима, а то су дрвени објекти, старе дрвене
куће, амбари, воденице и слично, који су направљени прије 50 и више година, а састоје
се углавном од храстове грађе. Додао је да је у питању организована активност, да се
крадена грађа продаје и на страним тржиштима, на примјер у Италији, и да цијене
достижу чак 12.000 КМ за 300 квадратних метара старе даске. Поред ангажовања
полицијских службеника, потребно је утицати и на свијест грађана, укључити стручне
сараднике из Одсјека за мјесне заједнице и чланове и предсједнике савјета мјесних
заједница, али и друге субјекте и удружења попут, ловачких друштава како би се
заштитила имовина.

Форум за безбједност заједнице града Приједора позвао је суграђане да пријаве
полицији ако уоче камионе који превозе такву грађу, иако то често изгледа као отпад.
Драгица Јанковић из Одсјека за мјесне заједнице града Приједора најавила је да ће ова
информација бити прослијеђена преко Стручних сарадника Одсјека за мјесне заједнице
савјетима руралних мјесних заједница у Приједору, како би дошла до што већег броја
грађана, а у циљу сузбијања новоидентификоване појаве.
5. Остала питања
Форум је констатовао да је од данас нови члан Форума, умјесто Сање Муњиза, Здравко
Будимир, актуелни предсједник актива директора основних школа.
Драшко Ђенадија упознао је присутне са активностима између две сједнице Форума.
Кратко се осврнуо на тренутно стање по питању пандемије корона вирусом и изнио
податке о броју обољелих. Такође је напоменуо да су чланови Форума учествовали у
радио емисијама ТВ Приједор и ТВ Сански Мост приликом обиљежавања дана
толеранције, као и о учешћу у истраживању о раду Форума које проводи Факултет
безбједносних наука из Бањалуке. Такође је напоменуо да је преко МЕГ пројекта граду
Приједору додијељен савремени Дрон са термовизијском камером који ће након обуке
руковаоца и регистрације код надлежног органа веома брзо бити стављен у функцију.
Протојереј Српске православне цркве Младен Мајкић изјавио је да црква неће позивати
људе да долазе нити ће им спорити право на долазак у цркве у вријеме предстојећих
празника, те позвао полицију да за то има разумијевања као што је имала и за Васкрс.
„Црква живи дуже од 2.000 година и ни у каквим околностима, ни рата, ни глади, ни
болести, ни природних катастрофа, врата цркве нису затварана и људи су долазили“,
рекао је Мајкић у обраћању члановима Форума за безбједност заједнице града
Приједора. Подсјетио је да црквени објекти имају велике порте, да се Бадњи дан
обиљежава највише на отвореном и да ће се црква потрудити да се што је више могуће
испоштују хигијенско-епидемиолошке мјере.
Након што се предсједавајући Форума за безбједност заједнице града Приједора Данко
Рауш, представник Центра за социјални рад Приједор, преселио у иностранство, ово
мјесто је било упражњено, те је на данашњој сједници на ту дужност једногласно
изабрана психолог Вања Дејановић из Центра за ментално здравље Дома здравља
Приједор. За замјеника предсједавајућег Форума изабран је Драшко Ђенадија.
Вања Дејановић се захвалила на повјерењу и избору за предсједавајућег Форума и
истакла да је протекла година обиљежена по томе што се највише дотицала здравства,
те да смо симболично негдје послали поруку да овим избором предсједавајућег
обједињујемо актуелне прилике са оним што Форум ради.
Сједница је завршена у 14, 30 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић
Потпредсједник Форума
Драшко Ђенадија, с.р.

Broj: 04/20

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 24.12.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Draško Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma,
Dragana Malić – JU „Srednjoškolski centar Prijedor“, Zoran Inđić – predstavnik Policijske
uprave Prijedor, Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS
Prijedor I, Mladen Majkić – Srpska pravoslavna crkva, Rada Karajica – Nevladin sektor,
Darko Dragić – predstavnik Odsjeka za inspekcijske poslove GU, Goran Gavranović – PU
Prijedor PSBS, Mladen Bosančić – Komunalna policija, Vanja Dejanović – JZU Dom
zdravlja Prijedor CZMZ, Siniša Obradović – Dom zdravlja Prijedor, Tamara Lazić – JU
Centar za socijalni rad Prijedor, Zdravko Budimir – Aktiv direktora osnovnih škola, Ognjen
Vukić – Radio klub „Kozara“ Prijedor, Branko Švraka – Odjeljenje za saobraćaj GU, Milenko
Radanović – Arcelor Mital Prijedor, Katarina Panić – predstavnik medija, Dragica Janković –
Odsjek za mjesne zajednice GU i sekretar Foruma.

Dnevni red:
6. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg;
7. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
8. 16 dana aktivizma u oblasti nasilja u porodici;
9. Novoidentifikovani problemi;
10. Ostala pitanja.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg
Zamjenik predsjedavajućeg Foruma Draško Đenadija pozdravio je prisutne članove Foruma i
goste Gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića i Načelnika policijske uprave Prijedor
Sretoju Vujanovića, nakon čega je upoznao novopostavljenog Gradonačelnika o
sedamnaestogodišnjem radu i aktivnostima Foruma.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio je da mu je poznat rad i značaj Foruma za
bezbjednost zajednice grada Prijedora, da je Forum veoma važan savjetodavni organ u
lokalnoj zajednici i da je nastavak saradnje Gradonačelnika i Gradske uprave sa Forumom

suštinski bitan za ukupnu bezbjednost građana. Pozdravio je rad Foruma, jer se ovdje
sučeljavaju ideje većeg broja ljudi ispred više organizacija i instiitucija i najavio da će biti na
raspolaganju i Forumu i svim građanima kad je u pitanju bezbjednost zajednice. Istakao je da
bi video nadzor znatno poboljšao bezbjednost. Gledajući kako to funkcioniše u Doboju i
nekim drugim gradovima, potrudićemo se da to uradimo i u Prijedoru u saradnji sa MUP-om
Republike Srpske i u zavisnosti od budžeta grada za 2021. godinu. Istakao je da ima još neke
ideje, ali o tome više na nekoj od narednih sjednica Foruma.
Načelnik Policijske uprave Sretoja Vujanić izjavio je da se teško o Prijedoru može govoriti, a
da se ne pohvali rad Foruma koji je prepoznat ne samo u Republiici Srpskoj nego i u BiH.
Istakao je da je prijedorski Forum primjer svim osatalima, a u ovoj regiji koju pokriva PU
Prijedor sve lokalne zajednice imaju svoje forume. Podsjetio je na to da PU Prijedor, a i ovaj
Forum, već godinama ukazuju na neophodnost uvođenja video nadzora i da mu je drago da je
Gradonačelnik prepoznao ovaj problem. Korist je daleko veća od ulaganja potrebnih da se taj
posao realizuje, kao i da je jedno od pitanja na kojima policija insistira posredstvom Foruma i
potreba utvrđivanja koordinacije u slučajevima traganja za nestalim licima. Naglasio je da
Forum nije tijelo koje može samo riješiti neki problem, nego tijelo koje savjetuje, predlaže i
daje preporuke nadležnim organima i institucijama, kao i da to nisu stvari koje su nemoguće
nego su u granicama raspoloživih resursa i gdje se malim učešćem i angažmanom može
poboljšati bezbjednost u raznim segmentima.
Nakon obraćanja Gradonačelnika i Načelnika GU, Draško Đenadija pročitao je prijedlog
dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj 03/20 od 08.10.2020. godine, jednoglasno je
usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo.
Na sastanku je konstatovano da je ograničenje brzine u gradu Prijedoru i dalje neriješeno.
Potrebno je kod tabli na ulazu u Prijedor postaviti znak ograničenja brzine 50, čime bi se
spriječila veća brzina u i omogućilo nesmetano sankcionisanje vozača koji krše ovo
ograničenje, jer zbog nedostatka tih znakova podneseni prekršajni nalozi padaju na sudovima.
Forum traži od Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i
imovinsko – stambene poslove da sačini informaciju po ovom pitanju za sledeći sastanak
Foruma.

3. 16 dana aktivizma u oblasti nasilja u porodici
Tamara Lazić, ispred Centra za socijalni rad, upoznala je prisutne o aktivnostima koje je
sproveo JU Centar za socijalni rad Prijedor u okviru međunarodne kampanje „16 dana
aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, i istakla da je Centar za
socijalni rad Prijedor u saradnji sa ostalim subjektima zaštite koji rade na problemu nasilja u
porodici, sproveo određene aktivnosti u okviru međunarodne kampanje “16 dana aktivizma u
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”. Kampanja je počela 25. novembra
obilježavanjem “Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama” i trajala je do 10.
decembra kada se obilježavao “Međunarodni dan ljudskih prava”. Planirane aktivnosti su se
odnosile na uspostavljanje saradnje sa organizacijama UN Women i Media Centar iz Sarajeva

u cilju sprovođenja aktivnosti „Lokalno novinarstvo i izvještavanje o nasilju nad ženama i
nasilju u porodici“. Radi se o projektnoj aktivnosti koja je počela 30.11.2020. godine sa
konsultativnim sastankom na ovu temu, te se nastavila kroz cijelo vrijeme trajanja kampanje.
Planirano je da projektna aktivnost traje i u periodu januar - mart 2021. godine. Centar za
socijalni rad Prijedor je tokom trajanja kampanje organizovao izlazak u lokalnu zajednicu
(glavni gradski trg), gdje se kroz neposredan pristup građanima i podijelom primjerenih letaka
željelo građanima skrenuti pažnja na ovaj društveni problem, odnosno važnost prijavljivanja
svakog oblika porodičnog nasilja, a sve sa ciljem blagovremene i sveobuhvatne zaštite žrtava
porodičnog nasilja. Takođe se građanima htjela predstaviti važnost predlaganja i izricanja
zaštitnih mjera, a koje Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa. S tim u vezi javnost je
informisana o stupanju na snagu novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je stupio na
snagu 01. maja 2020. godine, po kom je svaka vrsta nasilja krivično djelo. Organizovan je i
radni sastanak multisektorskog tima u prostorijama PU Prijedor, gdje su revidirane provedene
aktivnosti tokom 2020. godine, istaknute potrebe i eventualni nedostaci u radu radi
unapređenja aktivnosti za budući uspješniji rad. U okvirima kampanje uspostavljena je i
saradnja sa državnim i lokalnim medijskim kućama kroz čiji se programski sadržaj (pisani,
radio i tv sadržaj) informisala javnost o radu multisektorskog tima koji radi na ovoj
problematici u našoj lokalnoj zajednici. Cilj svih ovih aktivnosti bio je da se kroz
multisektorsku saradnju institucija na lokalnom nivou, doprinese suzbijanju nasilja,
prevenciji, kao i osnaživanju i zaštita žrtava koje su pretrpjele nasilje. Takođe cilj je da se
žrtve nasilja ohrabre i što ranije prijavljuju nasilje, jer što se prije prekine lanac nasilja veće
su mogućnosti djelovanja u svim pravcima zaštite, pa čak i u oblasti psihosocijalnog rada sa
nasilnikom sa ciljem izmjene patoloških obrazaca ponašanja.
Prema evidencijama Centra za socijalni rad za prvih 11 mjeseci 2020. godine registrovana su
153 slučaja porodičnog nasilja, što u poređenju sa prošlom 2019. godinom (tokom 2019.
godine zabilježena su 159 slučaja nasilja u porodici), ne predstavlja značajan porast u broju
prijavljenih slučajeva kada je ova problematika u pitanju. Žrtve porodičnog nasilja su i dalje
najvećim dijelom žene starosti od 30-50 godina (70%).
Zamjenik predsjedavajućeg Foruma Draško Đenadija istakao je da je Forum savjetodavno
tijelo koje zasjeda svaka dva mjeseca i koje se od svog osnivanja 2003. godine bavi i
problemom nasilja u porodici u kontinuitetu, kao i da članovi Foruma svjedoče koliko je dato
na značaju tom problemu u posljednjih deset godina odnosno nakon osnivanja
multisektorskog tima. Naveo je da je od prilične neusaglašenosti na samim počecima,
današnje stanje u Prijedoru na nivou daleko iznad početnog, najviše kad se ima u vidu
uključenost svih relevantnih subjekata zaštite, ispred nas je prostor za još bolje rezultate.
Član Foruma ispred Policijske uprave Prijedor Zoran Inđić podsjetio je da su protokol o
zajedničkom djelovanju subjekata zaštite 2010. godine potpisali Centar za socijalni rad,
policija, Dom zdravlja i sigurna kuća (koja više ne postoji), a da su se pet godina kasnije
priključili aktivi direktora osnovnih i srednjih škola, Centar „Sunce“ i bolnica „Doktor
Mladen Stojanović“. Naveo je da je saradnja u posljednjih pet godina pokazala opravdanost
tog proširenja, jer je donijela pozitivno iskustvo, posebno u dijelu gdje su i građani vremenom
navikavani da svakoj od institucija, a ne samo policiji kao što je nekad bilo, mogu dostaviti
informacije ili prijave za nasilje u porodici. Dodao je da je svakog mjeseca druga ustanova
domaćin redovnog mjesečnog sastanka multisektorskog tima, gdje se razmjenjuju informacije
i analiziraju slučajevi. Uključenošću svih subjekata dostigli su takav nivo da je razmjena
informacija između svih dovela i do boljih rezultata rada, ocijenio je Inđić.

Rada Karajica, ispred nevladinog sektora, upoznala je prisutne da je Udruženje žena “NADA”
iz Prijedora sa djecom i mladima iz „Dnevnog centra za djecu i omladinu“ kroz svoj
dugogodišnji rad, kontinuirano obilježa važnije datume, tako da su i 2020. godine obilježili 16
dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan tolerancije 16.11.2020.
godine. Obilježeno je ciklusom od par radionica sa grupom djece na teme „Stop nasilju nad
ženama i djecom“ i kako izaći iz kruga nasilja, zatim „Vršnjačko nasilje i mene se tiče“ koje
završavaju sa akcijom podjelu letaka na glavnom trgu krajem januara 2021. godine, a vezano
za prevenciju vršnjačkog nasilja. Obilježili su i međunarodni dan tolerancije 16. novembra
kroz radionicu sa djecom „Tolerancija“, koji su interaktivno učestvovali i likovno se
izražavali kroz poruke mira, suživota i tolerancije. Ove radionice imaju za cilj jačanje
svijesti i mišljenja kod mladih, socijalnih i komunikacijskih vještina, izgradnja mira i
tolerancije, poštovanje različitosti, stvaranje okruženja za povjerenje i poštovanje između
mladih i sugrađana u zajednici.

4. Novoidentifikovani problemi
Policijska uprava Prijedor je u posljednje vrijeme zaprimila veći broj prijava krađe stare
hrastove građe. Počinioci su pronađeni i u toku je njihovo procesuiranje, upoznao je prisutne
član Foruma ispred PU Prijedor I Mile Došenović. Podsjetio da je od ranije poznat problem
bezbjednosti imovine građana koji borave u inostranstvu, odnosno kuća u kojima niko ne
boravi, a za koje PU Prijedor u kontinuitetu preduzima preventivne i represivne mjere, te
realizuje ciljane akcije poput kampanje „Dobar komšija“, gdje se sami građani podstiču da
preduzmu određene radnje da zaštite imovinu. Naime, u posljednje vrijeme evidentiran je
novi problem koji se tiče devastiranja objekata na porodičnim imanjima u kojima duži period
niko ne boravi, a koja se nalaze u ruralnim područjima, a to su drveni objekti, stare drvene
kuće, ambari, vodenice i slično, koji su napravljeni prije 50 i više godina, a sastoje se
uglavnom od hrastove građe. Dodao je da je u pitanju organizovana aktivnost, da se kradena
građa prodaje i na stranim tržištima, na primjer u Italiji, i da cijene dostižu čak 12.000 KM za
300 kvadratnih metara stare daske. Pored angažovanja policijskih službenika, potrebno je
uticati i na svijest građana, uključiti stručne saradnike iz Odsjeka za mjesne zajednice i
članove i predsjednike savjeta mjesnih zajednica, ali i druge subjekte i udruženja poput,
lovačkih društava kako bi se zaštitila imovina.
Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora pozvao je sugrađane da prijave policiji ako
uoče kamione koji prevoze takvu građu, iako to često izgleda kao otpad.
Dragica Janković iz Odsjeka za mjesne zajednice grada Prijedora najavila je da će ova
informacija biti proslijeđena preko Stručnih saradnika Odsjeka za mjesne zajednice savjetima
ruralnih mjesnih zajednica u Prijedoru, kako bi došla do što većeg broja građana, a u cilju
suzbijanja novoidentifikovane pojave.

5. Ostala pitanja
Forum je konstatovao da je od danas novi član Foruma, umjesto Sanje Munjiza, Zdravko
Budimir, aktuelni predsjednik aktiva direktora osnovnih škola.
Draško Đenadija upoznao je prisutne sa aktivnostima između dve sjednice Foruma. Kratko se
osvrnuo na trenutno stanje po pitanju pandemije korona virusom i iznio podatke o broju

oboljelih. Takođe je napomenuo da su članovi Foruma učestvovali u radio emisijama TV
Prijedor i TV Sanski Most prilikom obilježavanja dana tolerancije, kao i o učešću u
istraživanju o radu Foruma koje provodi Fakultet bezbjednosnih nauka iz Banjaluke. Takođe
je napomenuo da je preko MEG projekta gradu Prijedoru dodijeljen savremeni Dron sa
termovizijskom kamerom koji će nakon obuke rukovaoca i registracije kod nadležnog organa
veoma brzo biti stavljen u funkciju.
Protojerej Srpske pravoslavne crkve Mladen Majkić izjavio je da crkva neće pozivati ljude da
dolaze niti će im sporiti pravo na dolazak u crkve u vrijeme predstojećih praznika, te pozvao
policiju da za to ima razumijevanja kao što je imala i za Vaskrs. „Crkva živi duže od 2.000
godina i ni u kakvim okolnostima, ni rata, ni gladi, ni bolesti, ni prirodnih katastrofa, vrata
crkve nisu zatvarana i ljudi su dolazili“, rekao je Majkić u obraćanju članovima Foruma za
bezbjednost zajednice grada Prijedora. Podsjetio je da crkveni objekti imaju velike porte, da
se Badnji dan obilježava najviše na otvorenom i da će se crkva potruditi da se što je više
moguće ispoštuju higijensko-epidemiološke mjere.
Nakon što se predsjedavajući Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora Danko Rauš,
predstavnik Centra za socijalni rad Prijedor, preselio u inostranstvo, ovo mjesto je bilo
upražnjeno, te je na današnjoj sjednici na tu dužnost jednoglasno izabrana psiholog Vanja
Dejanović iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Prijedor. Za zamjenika
predsjedavajućeg Foruma izabran je Draško Đenadija.
Vanja Dejanović se zahvalila na povjerenju i izboru za predsjedavajućeg Foruma i istakla da
je protekla godina obilježena po tome što se najviše doticala zdravstva, te da smo simbolično
negdje poslali poruku da ovim izborom predsjedavajućeg objedinjujemo aktuelne prilike sa
onim što Forum radi.
Sjednica je završena u 14, 30 časova
Zapisnik sačinila Dragica Janković
Potpredsjednik Foruma
Draško Đenadija, s.r.

