
 

 

Назив пројекта 
Пројекат „ПРО-ПОСО“- Професионална оријентација - Практична обука и 

стручно 
                                          оспособљавање 

Период 
имплементациј
е 

 Од 1.04.2018.  

до 30.09.2018. 

године, 

односно, шест 

мјесеци.                                                           

 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одјељење за привреду И пољопривреду 

Укупна вриједност пројекта 
 

      18.987,98 КМ 
 

Назив 
екстерног 
извора 

финансира
ња 

Фондација Wингс оф Хопе 
Деутсцхланд ( WоХ –Д) и 
Удружење  за 
психосоцијалну подршку и 
бољу будућност ''Прогрес'' 
из Сарајева 

Буџет Града       9.600,00  КМ 
 

Екстерни извор        9.387,98 КМ 
 

Кратак опис 
пројекта 

Пројекат се реализује већ седму годину заредом, на подручју Града Приједор, а 

циљ је пружање практичне обуке/дообуке младим незапосленим особама, старости 

између 18 и 35 година, са фокусом на занатска занимања. 

             У овој пројектној години, укупно 8 младих људи је добило прилику за 

шестомјесечну практичну обуку у оквиру овог пројекта. 

Пројекат финансира, у једнаким процентима ( 50%-50%), Град Приједор и Фондација WоХ-

Д.  

У 2018. години Град Приједор ће за финансирање 4 практичне обуке издвојити 9.600,00 

КМ, што је у мјесечном износу 400,00 КМ за сваког од полазника практичне обуке. 

Фондација Wингс оф Хопе Деутсцхланд ( WоХ –Д) ће такође финансирати 4 
практичне обуке у трајању од 6 мјесеци са 9.387,98 КМ  

У 2018. години  финансијска средства биће  исплаћена одабраним 

послодавцима по основу Уговора о практичној дообуци, закљученог између: 

- Града Приједора, 
- Фондације Wингс оф хопе Деутсцхланд (Фондација WоХ-Д) из Минхена, 
- 4 одабрана послодавца и 
- 8 полазника практичне обуке за незапослене младе особе, за 5 различитих 

занимања, 
како би се што боље стручно оспособили, те самим тим брже интегрисали на тржиште 
рада. 
Пројект се стабилизирао у више регија на простору цијеле БиХ, од којих су у Републици 
Српској тренутно у Приједору, Сребреници и Фочи.                                                                                                 

 

Партнери на 
пројекту 

Град Приједор,Фондација Wингс оф Хопе Деутсцхланд из Минхена( WоХ –Д) и Удружење  
за психосоцијалну подршку и бољу будућност ''Прогрес'' из Сарајева 
 

                                                        



 

 

Очекивани 
резултат 

 Обучено и запослено 8 полазника практичне обуке, за 5 различитих занимања. 

 



Naziv projekta 
Projekat „PRO-POSO“- Profesionalna orijentacija - Praktična obuka i stručno 
                                          osposobljavanje 

Period 
implementacije 

 Od 1.04.2018.  

do 30.09.2018. 

godine, 

odnosno, šest 

mjeseci.                                                           

 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odjeljenje za privredu I poljoprivredu 

Ukupna vrijednost projekta 
 

      18.987,98 KM 
 

Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

Fondacija Wings of Hope 
Deutschland ( WoH –D) i 
Udruženje  za psihosocijalnu 
podršku i bolju budućnost 
''Progres'' iz Sarajeva 

Budžet Grada       9.600,00  KM 
 

Eksterni izvor        9.387,98 KM 
 

Kratak opis 
projekta 

Projekat se realizuje već sedmu godinu zaredom, na području Grada Prijedor, a cilj je 

pružanje praktične obuke/doobuke mladim nezaposlenim osobama, starosti između 18 i 35 

godina, sa fokusom na zanatska zanimanja. 

             U ovoj projektnoj godini, ukupno 8 mladih ljudi je dobilo priliku za šestomjesečnu 

praktičnu obuku u okviru ovog projekta. 

Projekat finansira, u jednakim procentima ( 50%-50%), Grad Prijedor i Fondacija WoH-D.  

U 2018. godini Grad Prijedor će za finansiranje 4 praktične obuke izdvojiti 9.600,00 KM, što je u 

mjesečnom iznosu 400,00 KM za svakog od polaznika praktične obuke. 

Fondacija Wings of Hope Deutschland ( WoH –D) će takođe finansirati 4 praktične 
obuke u trajanju od 6 mjeseci sa 9.387,98 KM  

U 2018. godini  finansijska sredstva biće  isplaćena odabranim poslodavcima po 

osnovu Ugovora o praktičnoj doobuci, zaključenog između: 

- Grada Prijedora, 
- Fondacije Wings of hope Deutschland (Fondacija WoH-D) iz Minhena, 
- 4 odabrana poslodavca i 
- 8 polaznika praktične obuke za nezaposlene mlade osobe, za 5 različitih zanimanja, 

kako bi se što bolje stručno osposobili, te samim tim brže integrisali na tržište rada. 
Projekt se stabilizirao u više regija na prostoru cijele BiH, od kojih su u Republici Srpskoj 
trenutno u Prijedoru, Srebrenici i Foči.                                                                                                 

 

Partneri na 
projektu 

Grad Prijedor,Fondacija Wings of Hope Deutschland iz Minhena( WoH –D) i Udruženje  za 
psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'' iz Sarajeva 
 

                                                        

Očekivani 
rezultat 

 Obučeno i zaposleno 8 polaznika praktične obuke, za 5 različitih zanimanja. 

 

Ostali Projekti 


