ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката невладиних организација
у 2017. години

Приједор, јануар 2018. године

УВОД

Одјељење за друштвене дјелатности, у складу са Одлуком о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени
гласник Града Приједор“, број: 02/14) и Одлуком о избору приоритетних области за
финансирање пројеката удружења и фондација у 2017. години („Службени гласник Града
Приједора“, број: 9/16), почетком године предложило је Стручној служби
Градоначелника Приједора расписивање Јавног конкурса за избор најповољнијег
пројекта у областима: запошљавања, пољопривреде, привреде, туризма, здравства,
образовања, културе, социјалне заштите, екологије, људских права, јачања демократског
друштва и развоја спорта. Конкурс је објављен 17.03.2017. године у недјељном листу
„Козарски вјесник“ и официјелној страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org), а
рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања истог.
Објављивање конкурса дало је могућност већем броју удружења и фондација да понуде
своје пројекте, што се показало и бројем примљених пријава на конкурс. На конкурс се
пријавило 52 удружења/фондације са укупно 52 пројектна приједлога.
Комисија именована рјешењем Градоначелника Приједора, а у складу са Одлуком о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама, по
затварању конкурса, размотрила је све пристигле пријаве.
Комисија је извршила бодовање пројеката, сачинила ранг листу и предложила
Градоначелнику да се од 49 пројектних приједлога, који су испунили тражене услове
(3 пројектна приједлога одбачена због непотпуне документације) финансира суфинансира првих 39 пројеката у оквиру буџетом планираних средстава за 2017.
годину, у укупном износу од 60.000,00 КМ. Услиједило је припремање и потписивање
уговора са удружењима и фондацијама чији су пројекти одобрени. Будући да су новчана
средства невладиним организацијама дозначена у различитим фазама, услиједиле су и
различите фазе реализације пројеката. Tакође, именована Комисија за праћење
провођења пројеката у мјесецу новембру и децембру 2017. године обишла је просторије
удружења/фондација која су добили средства по наведеном конкурсу и извршила
монитиронг реализованих пројеката, те сачинила Информацију о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у 2017. години.
У даљем тексту слиједи приказ пројеката подржаних путем Јавног конкурса за
избор најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, пољопривреде, привреде,
туризма, здравства, образовања, културе, социјалне заштите, екологије, људских права,
јачања демократског друштва и развоја спорта (листа пријављених удружења/фондација
и листа одобрених средстава - табеларна и описна):
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Списак пријављених удружења/фондација са пројектима на Јавни конкурс
за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2017. години

Рб.

Удружење/фондација

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Међуопштинска организација савеза
слијепих и слабовидих Приједор

Новчана помоћ чланству

2 мјесеца

2. Савез инвалида рада Града Приједор

Помоћ члановима Савеза

2 мјесеца

3. УГ „Анемона“ Приједор

Вјежбе дисања и астма школа за обољелу
дјецу

2 мјесеца

4. ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

5. ХХУ „Хлеб живота“

Покажимо да може другачије

6. Удружење Дијабетичара

ДИА-ПД камп за младе обољеле од
дијабетеса

6 мјесеци

7. Удружење Параплегичара

Помоћ члановима удружења

6 мјесеци

8. КК „Hunters“

Мала спортска академија (МСА)

12 мјесеци

9. УОМС

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА –
Предуслов за самосталан живот

6 мјесеци

Очување и унапређење парковских
површина и садржаја
Едукација младих као шанса за
запошљавање кроз радионице шивања, те
припреме традиционалних домаћих јела
Обука корисника радио станица у
систему радио-мреже за опасност

2 мјесеца

1.

10. Еколошко друштво „Козара“
11. Удружење жена „Липа“
12. Радио-аматерски клуб „Козара“

12 мјесеци

3 мјесеца
12 мјесеци

Вриједност
пројекта
Бодовање
(сума тражена од
града Приједора)
4.012,00 КМ
(4.012,00 КМ)
2.550,00 КМ
(2.550,00 КМ)
7.800,00 КМ
(7.000,00 КМ)
4.680,00 КМ
(3.000,00 КМ)
61.627,65 КМ
(4.050,00 КМ)
4.000,00 КМ
(2.000,00 КМ)
4.620,00 КМ
(4.620,00 КМ)
11.620,00 КМ
(3.800,00 КМ)
9.750,00 КМ
(9.750,00 КМ)
3.400,00 КМ
(3.400,00 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
4.044,80 КМ
(4.044,80 КМ)

Одобрена
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Удружење родитеља дјеце са
13. посебним потребама „Невен“
Приједор

Дневно збрињавање одраслих лица са
интелектуалним тешкоћама

6 мјесеци

14. Удружење воћара Приједор

Дани воћа и воћних ракија

5 мјесеци

15. КУД „Чигре“ Петрово

Манифестација „Ћеланске ноћи“

16. Аеро клуб „Приједор“

ВУК Т

3 мјесеца

Сви за спорт и спорт за све

1 мјесец

18. ХУСР „Осмијех анђела“

Школа инструкција

3 мјесеца

19. Омладински центар Љубија

Допринос побољшању квалитета живота
и развој нових могућности за дјецу и
младе

9 мјесеци

20. Удружење жена „Рударка“ Љубија

С дјецом у љепшу будућност

3 мјесеца

21. УГ „Љубија у срцу“

Обнова девастираног парка у Доњој
Љубији

-

22. Агенција локалне демократије (АЛД)

Зелене ученичке задруге – Гласници
очувања животне средине

6 мјесеци

17.

23.

Удружење жена, дјеце и омладине
„Осмијех“ Приједор

Спортско друштво за заштиту ситних
животиња „Голуб“ Приједор

24. УГ „Жене у умјетности“
Удружење родитеља са четверо и
више дјеце „Рода“ Приједор

Берза ситних животиња – волим
животиње
Школа позоришног луткарства – Мала
луткарска сцена Приједор

јули

април,
октобар
12 мјесеци

Учешће удружења у популационој
политици Града Приједора

8 мјесеци

26. Удружење жена „Младост“ Чараково

Курс кројења и шивања

3 мјесеца

27. КУД „Осман Џафић“

Дани пријатељства

2 мјесеца

28. Ронилачки клуб „Сана“

Млади рониоци у служби животне
средине

6 мјесеци

25.

19.970,00 КМ
(10.560,00 КМ)
6.000,00 КМ
(6.000,00 КМ)
7.600,00 КМ
(3.300,00 КМ)
5.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
2.733,70 КМ
(2.733,70 КМ)
8.253,20 КМ
(8.253,20 КМ)
14.080,00 КМ
(4.580,00 КМ)
4.651,50 КМ
(3.651,50 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
11.248,90 КМ
(5.550,00 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
10.130,00 КМ
(4.500,00 КМ)
11.950,00 КМ
(11.950,00 КМ)
2.000,00 КМ
(2.000,00 КМ)
5.490,00 КМ
(4.000,00 КМ)
3.386,00 КМ
(3.386,00 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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29. Удружење „Санус“

Незапослени за бољу животну средину

6 мјесеци

7.201,20 КМ
(5.000,00 КМ)

-

-

30. Удружење приједорчанки „Извор“

Подршка женама средње животне доби и
старим особама кроз психосоцијалну
едукацију

6 мјесеци

10.042,00 КМ
(7.492,00 КМ)

-

-

31. Удружење „Живот“

Здравствене савјетодавне радионице

6 мјесеци

-

-

32. Удружење грађана „Берек“

Учењем до запошљавања 2017.

3 мјесеца

-

-

33. Куглашки клуб „Рудар“

Набавка превозног средства са 9 сједећих
мјеста за потребе Клуба

-

-

34. Удружење жена „Нада“

Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику

-

-

35. СКУД Др „Младен Стојановић“

Музички студио

-

-

36. Актив жена „Меџлис“ Козарац

Традиционална техника ручног рада Декупаж

6 мјесеци

-

-

37. Фондација „Заједнички пут“

Самозапошљавање младих кроз
Заштитну радионицу

6 мјесеци

-

-

38. Нансен Дијалог Центар (НДЦ)

Мир је наш избор

4 мјесеца

-

-

39. ОФК „Слога“ Ракелићи

Побољшање услова боравка на стадиону

2 мјесеца

-

-

40. УГ „Алтруист“ Љубија

Економска самоодрживост повратника

12 мјесеци

-

-

41. Удружење жена „Дијамант“

Обука за бољи живот

1 мјесец

-

-

42. КЕС „Албатрос“

Авантура парк

4 мјесеца

-

-

43. Планинарско друштво „Клековача“

Адаптација спаваонице у планинарском
дому „Котловача“ на Козари

1 мјесец

-

-

44. ФК „Брзи“ Буснови

Грађење свлачионица

45. Друштво „Манифест“

Активности Центара за креативну
индустрију

6 мјесеци
Трајно

1.490,00 КМ
(1.490,00 КМ)
3.795,00 КМ
(3.795,00 КМ)
10.000,00 КМ
(5.000,00 КМ)
12.714,00 КМ
(9.974,00 КМ)
9.205,00 КМ
(2.550,00 КМ)
3.500,00 КМ
(3.500,00 КМ)
4.929,00 КМ
(2.702,00 КМ)
6.916,00 КМ
(6.916,00 КМ)
8.096,87 КМ
(8.096,87 КМ)
7.500,00 КМ
(6.000,00 КМ)
3.640,00 КМ
(3.640,00 КМ)
26.214,59 КМ
(11.919,59 КМ)
5.000,00 КМ
(5.000,00 КМ)

-

72.123,96 КМ

-

-

12 мјесеци

9.000,00 КМ
(5.360,00 КМ)

-
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46. УГ „Брезичани“

Израда, бетонажа и уградња одводних
канала у насељу Цапраг у Брезичанима

1 мјесец

47. Удружење за очување традиције

Сакупљачи блага

4 мјесеца

48. ЖКК „Младост“ Приједор

Бесплатна школа кошарке ЖКК Младост

3 мјесеца

49. ОК „ВОЖД“

Одбојка на пијеску

4 мјесеца

50. МДД „Мерхамет“

ОДБИЈЕН
НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-

51. Фондација „Заједнички пут“

ОДБИЈЕН
ПРИЈАВЉЕНА 2 ПРОЈЕКТА

52. УГ „Спир Босанске Крајине“

ОДБИЈЕН
НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.200,00 КМ
(1.890,00 КМ)
2.988,40 КМ
(2.988,40 КМ)
4.000,00 КМ
(3.220,00 КМ)
6.330,00 КМ
(3.300,00 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УКУПНО
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Бодовна листа и Листа одобрених средстава удружења/фондација пријављених на
Јавни конкурс за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2017. години

Рб.

Удружење/фондација

Назив пројекта

Трајање
пројекта

1. Удружење жена „Нада“

Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику

6 мјесеци

Удружење родитеља дјеце са
2. посебним потребама „Невен“
Приједор

Дневно збрињавање одраслих лица са
интелектуалним тешкоћама

6 мјесеци

3. УГ „Брезичани“

Израда, бетонажа и уградња одводних
канала у насељу Цапраг у Брезичанима

4. УГ „Љубија у срцу“

Обнова девастираног парка у Доњој
Љубији

-

5. Радио-аматерски клуб „Козара“

Обука корисника радио станица у
систему радио-мреже за опасност

12 мјесеци

6. КЕС „Албатрос“

Авантура парк

7. Куглашки клуб „Рудар“

Набавка превозног средства са 9 сједећих
мјеста за потребе Клуба

8. Агенција локалне демократије (АЛД)

Зелене ученичке задруге – Гласници
очувања животне средине

9. ХХУ „Хлеб живота“

Покажимо да може другачије

1 мјесец

4 мјесеца
6 мјесеци
12 мјесеци

10. ОК „ВОЖД“

Одбојка на пијеску

4 мјесеца

11. Еколошко друштво „Козара“

Очување и унапређење парковских
површина и садржаја

2 мјесеца

12. ФК „Брзи“ Буснови

Грађење свлачионица

-

Вриједност
пројекта
Бодовање
(сума тражена од
града Приједора)
12.714,00 КМ
225
(9.974,00 КМ)
19.970,00 КМ
(10.560,00 КМ)
3.200,00 КМ
(1.890,00 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
4.044,80 КМ
(4.044,80 КМ)
26.214,59 КМ
(11.919,59 КМ)
10.000,00 КМ
(5.000,00 КМ)
11.248,90 КМ
(5.550,00 КМ)
61.627,65 КМ
(4.050,00 КМ)
6.330,00 КМ
(3.300,00 КМ)
3.400,00 КМ
(3.400,00 КМ)
72.123,96 КМ

Одобрена
средства
3.500,00 KM

198

3.500,00 KM

196

1.900,00 KM

195

3.000,00 KM

194

3.000,00 KM

194

3.000,00 KM

193

2.500,00 KM

191

2.500,00 KM

187

2.200,00 KM

187

2.200,00 KM

183

2.200,00 KM

182

2.200,00 KM
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13. УГ „Жене у умјетности“

Школа позоришног луткарства – Мала
луткарска сцена Приједор

14. Удружење воћара Приједор

Дани воћа и воћних ракија

5 мјесеци

15. Удружење жена „Рударка“ Љубија

С дјецом у љепшу будућност

3 мјесеца

16. Ронилачки клуб „Сана“

Млади рониоци у служби животне
средине

6 мјесеци

17. Удружење грађана „Берек“

Учењем до запошљавања 2017.

3 мјесеца

18. ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

19. Омладински центар Љубија

Допринос побољшању квалитета живота
и развој нових могућности за дјецу и
младе

9 мјесеци

Новчана помоћ чланству

2 мјесеца

20.

Међуопштинска организација савеза
слијепих и слабовидих Приједор

12 мјесеци

-

21. СКУД „Др Младен Стојановић“

Музички студио

22. Удружење „Санус“

Незапослени за бољу животну средину

6 мјесеци

23. Удружење за очување традиције

Сакупљачи блага

4 мјесеца

Сви за спорт и спорт за све

1 мјесец

25. УГ „Анемона“ Приједор

Вјежбе дисања и астма школа за обољелу
дјецу

2 мјесеца

26. Удружење жена „Младост“

Курс кројења и шивања

3 мјесеца

27. ОФК „Слога“ Ракелићи

Побољшање услова боравка на стадиону

2 мјесеца

28. Планинарско друштво „Клековача“

Адаптација спаваонице у планинарском
дому „Котловача“ на Козари

1 мјесец

24.

Удружење жена, дјеце и омладине
„Осмијех“ Приједор

Трајно

10.130,00 КМ
(4.500,00 КМ)
6.000,00 КМ
(6.000,00 КМ)
4.651,50 КМ
(3.651,50 КМ)
3.386,00 КМ
(3.386,00 КМ)
3.795,00 КМ
(3.795,00 КМ)
4.680,00 КМ
(3.000,00 КМ)
14.080,00 КМ
(4.580,00 КМ)
4.012,50 КМ
(4.012,50 КМ)
9.205,00 КМ
(2.550,00 КМ)
7.201,20 КМ
(5.000,00 КМ)
2.988,40 КМ
(2.988,40 КМ)
2.733,70 КМ
(2.733,70 КМ)
7.800,00 КМ
(7.000,00 КМ)
2.000,00 КМ
(2.000,00 КМ)
8.096,87 КМ
(8.096,87 КМ)
5.000,00 КМ
(5.000,00 КМ)

180

2.000,00 KM

176

1.500,00 KM

170

1.500,00 KM

168

1.500,00 KM

166

1.500,00 KM

165

1.500,00 KM

165

1.500,00 KM

156

1.300,00 KM

149

1.000,00 KM

147

1.000,00 KM

147

1.000,00 KM

146

1.000,00 KM

145

1.000,00 KM

144

1.000,00 KM

139

1.000,00 KM

139

1.000,00 KM
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Удружење родитеља са четверо и
више дјеце „Рода“ Приједор

Учешће удружења у популационој
политици Града Приједора

8 мјесеци

30. Савез инвалида рада Града Приједор

Помоћ члановима Савеза

2 мјесеца

31. Удружење Параплегичара

Помоћ члановима удружења

6 мјесеци

32. УОМС

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА –
Предуслов за самосталан живот
Едукација младих као шанса за
запошљавање кроз радионице шивања, и
припреме традиционалних домаћих јела

6 мјесеци

29.

33. Удружење жена „Липа“
34. КК „Hunters“
35.

Спортско друштво за заштиту ситних
животиња „Голуб“ Приједор

3 мјесеца

Мала спортска академија (МСА)

12 мјесеци

Берза ситних животиња – волим
животиње

април,
октобар

36. Нансен Дијалог Центар (НДЦ)

Мир је наш избор

4 мјесеца

37. Удружење Дијабетичара

ДИА-ПД камп за младе обољеле од
дијабетеса

6 мјесеци

38. КУД „Осман Џафић“

Дани пријатељства

2 мјесеца

39. Актив жена „Меџлис“ Козарац

Традиционална техника ручног рада Декупаж

6 мјесеци

УКУПНО

11.950,00 КМ
(11.950,00 КМ)
2.555,00 КМ
(2.555,00 КМ)
4.620,00 КМ
(4.620,00 КМ)
9.750,00 КМ
(9.750,00 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
11.620,00 КМ
(3.800,00 КМ)
3.000,00 КМ
(3.000,00 КМ)
6.916,00 КМ
(6.916,00 КМ)
4.000,00 КМ
(2.000,00 КМ)
5.490,00 КМ
(4.000,00 КМ)
3.500,00 КМ
(3.500,00 КМ)

138

1.000,00 KM

138

1.000,00 KM

137

1.000,00 KM

136

1.000,00 KM

135

800,00 KM

134

700,00 KM

133

500,00 KM

132

500,00 KM

132

500,00 KM

130

500,00 KM

129

500,00 KM
60.000,00 KM
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1. Удружење жена „Нада“, пројекат под називом „Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику“. Град Приједор је подржао исти у износу од 3.500,00 КМ. Овај превентивни
програм пружиo je дјеци и омладини у ризику сигурност у одрастању, стручну
подршку кроз активности „Дневног центра“, смањио њихову социјалну искљученост и
осигурао предуслове за трајни превентивни рад. Пројекат се реализује на подручју
Града Приједора кроз рад са директним корисницима пројекта, групом од 30 дјеце и
омладине са ризичним асоцијалним понашањем која долазе из породица са
вишеструким проблемима (дјеца без родитеља или самохраних родитеља, дјеца из
породица алкохоличара, наркомана, жртве насиља у породици, дјеца из породица
социјално угрожених). Такође, пројектом је обухваћен и рад са 39 родитеља/старатеља
ове групе дјеце. Кроз рад Дневног центра за дјецу и омладину омогућује се
континуирана подршка младима у њиховој интеграцији, помоћ у учењу и ојачавању
самопоуздања, повећање интереса за школу, побољшање школског успјеха,
унапређењу њиховог положаја међу вршњацима и јачању социјалне контроле.
Постигнути резултати су пружена подршка дјеци и омладини са ризичним и
социјалним понашањем кроз активности у Дневном центру, постигнути бољи
резултати и успјех у савладавању школског (васпитно-образовног) градива, остварена
интеграција и социјализација дјеце, смањење социо-патолошких појава код дјеце и
омладине, смањење вршњачког насиља, остварена позитивна промјена у понашању
дјеце корисника Дневног центра и већа социјална укљученост, сензибилисана јавност
за помоћ и подршку малољетницама са ризичним и асоцијалним понашањем. Средства
су утрошена на креативне радионице и едукације са дјецом, струју, гријање, телефон,
интернет, одржавање хигијене, теренске посјете породицама, трошкови за културне,
забавне и спортске активности, накнаде за психолога, педагога и координатора.
2. Удружење родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“ Приједор, пројекат под
називом „Дневно збрињавање одраслих лица са интелектуалним тешкоћама“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 3.500,00 КМ. Пројекат се реализује у Дневном
центру за лица са сметњама у развоју, а односи се на њихово дневно збрињавање које
укључује низ активности према њиховим могућностима. Потреба за пројектом
произилази из обавезе да се лицима са сметњама у развоју омогуће иста права и пружи
прилика да учествују у догађајима у друштвеном животу у заједници и доприносе
властитом и општем напретку. Дневно збрињавање пружа им шансу да побољшају
функционалне способности, да се осјећају вриједни у кући и окружењу, јер се кроз
стручни рад оснажују и уче вјештине које користе свакодневно, а родитељи у вријеме
њиховог боравка у Дневном центру могу се посветити радним и друштвеним
обавезама. Пројекат је везан за активности из претходног периода у сарадњи са
Градском управом, Аутотранспортом Приједор и ArcelorMittal који превозе кориснике
из руралних подручја и волонтерима-стручњацима који својим бесплатним радом
доприносе квалитету услуга Центра. Постигнути резултати су побољшане
функционалне способности, смањена социјална искљученост, побољшано здравствено
стање корисника, смањене предрасуде и информисана јавност ТВ и штампа. Трошкови
добијени од стране Града Приједора утрошени су за освјежење корисника, трошкове
једног оброка, накнаду за рад координатора и радног терапеута.
3. УГ БРЕЗИЧАНИ, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Израда,
бетонажа и уградња одводних канала у насељу Цапраг у Брезичанима“ Град Приједор
је подржао исти у износу од 1.900,00 КМ. Пројекат је имао за циљ побољшање
квалитета живота резидентног и нерезидентног становништва насеља, односно,
рјешавање хроничног проблема поплава у наведеном насељу. Активности су
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укључивале ископ и прочишћавање постојећих одводних канала, бетонажа канала и
потребних каскада, ископ и постављање бетонских цијеви за изградњу пропуста,
бетонажа и затварање одводног шахта. Реализацијом пројекта у комбинацији са већ
завршеним асфалтирањем, комунални проблеми са којима се суочавало наведено
насеље су у потпуности ријешени.
4. УГ ЉУБИЈА У СРЦУ, пројекат у оквиру јавног конкурса назван је „Обнова
девастираног парка у Доњој Љубији“. Град Приједор је подржао исти у износу од
3.000,00 КМ. Пројектом је обухваћено обнављање парка, односно куповина клупа,
мобилијера, канти за смеће, цвијећа итд. Наведене активности нису реализоване због
несугласица у удружењу, а везано за оставку предсједника удружења, те ће се по
разријешењу и именовању новог предсједника почетком 2018. године кренути у обнову
девастираног парка.
5. Радио-клуб „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Обука
корисника радио станица у систему радио-мреже за опасност“. Град Приједор је
подржао исти у износу од 3.000,00 КМ. Пројекат је обуватао обуку нових кадрова за
рад на уређајима везе, као и координација система везе на терену. Потреба се указала у
ванредним ситуацијама као што су: поплаве, земљотреси, потрага за несталим лицима,
отказивања редовних средстава комуникације, као и активности у обезбјеђивању брзе и
квалитетне комуникације поводом уличних трка, планинарских маршева и сл. У
пројекту су учествовали лиценцирани радио-аматери према структурама цивилне
заштите, ватрогасне јединице, војске, полиције и Црвеног крста. Средства су утрошена
на набавку ручне станице VHF/UHF, мобилне станице, трошкова транспорта и
електричне енергије.
6. КЕС АЛБАТРОС, пројекат под називом „Авантура парк“. Град Приједор је подржао
исти у износу од 3.000,00 КМ. Пројекат је реализован на подручју Мраковице.
Авантура парк чини спортско-рекреативни садржај намијењен дјеци и одраслима са
циљем унапређења и осавремењивања садржаја на отвореном. Састоји се од
различитих висећих препрека (платформе и стазе) које су позициониране на високим
стаблима у шуми. Постављена је 21 платформа, од тога 10 платформи за дјецу од 12 –
16 година. Прва дионица прилагођена је за наведене узрасте, а остатак могу да користе
старији. Користи се у циљу рекреације, одржавања добре физичке кондиције, спортског
усавршавања, те бављења спортом у природи. Нажалост, у невремену које је задесило
ово подручје (12.12.2017. године) већи дио платформи у Парку су уништени, те ће се у
наредном периоду кренути у њихову санацију. Управљање Авнтура парком је у
надлежности Националног парка „Козара“.
7. Куглашки клуб „Рудар“, пројекат у оквиру јавног конкурса назван је „Набавка
превозног средства са 9 сједећих мјеста за потребе Клуба“. Град Приједор је подржао
исти у износу од 2.500,00 КМ. Клуб три године активно учествује у такмичењима које
организује Куглашки савез Републике Српске. Потреба за набавком возила се указала
након трогодишњег учествовања на такмичењима, те процјене управе Клуба да би се
кроз овај пројекат поједноставила путовања на утакмице и тренинге, те дугорочно
гледано, оствариле финансијске уштеде. Како се пројекат односио на суфинансирање и
партнери у пројекту, односно донатори, нису реализовали свој дио учешћа, пројекат
још није реализован. Новчана средства која су додијељена од стране Града су и даље на
рачуну Куглашког клуба, те је Град Приједор уредно дописом обавијештен о истом.
Средства ће бити утрошена када се стекну услови за реализацију пројекта, односно,
када партнери у пројекту буду у могућности да реализују свој дио учешћа.
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8. Агенција Локалне Демократије (АЛД), пројекат под називом „Зелене ученичке
задруге – Гласници очувања животне средине“. Град Приједор је подржао исти у
износу од 2.500,00 КМ. Пројекат је подразумјевао креирање модела одговорног
управљања отпадом кроз оснивање и реализацију активности неформалних ученичких
задруга, односно, едукација о значају заштите животне средине и одговорном
управљању отпадом, значају рециклирања отпада, те покретање иницијатива да
креирани модел локална власт подржи и уведе у све образовне институције. Циљ је
допринијети смањењу негативног утицаја отпада на здравље људи и квалитет стања
животне средине, негативних ефеката неодговорног управљања отпада, те побољшању
ефикасности кориштења ресурса. Активности су обухватале успостављање тима које је
задужено за имплементацију пројекта, активности за еколошко одговорно управљање
отпадом, формирање структуре за креирање модела за одговорно управљање отпадом и
умрежавање са другим институцијама на овом пољу, као и пилот акција која је
подразумјевала организацију едукација и јачање капацитета наставника и ученика на
теме задругарства и заштите животне средине.
9. ХХУ Хлеб живота пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Покажимо
да може другачије“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.200,00 КМ.
Пројектом се обезбиједио квалитетнији и бољи приступ школовању за дјецу из
вишечланих поиродица, те пружио адекватне активности за њихов узраст и развој.
Удружење има већ шест година активног искуства у раду са дјецом узраста 5-16 година
и подршком здравом психофизичком развоју дјетета имајући у виду његово свеопште
стање и ситуацију у којој се налази са циљем остваривања побољшаног образовног
статуса дјеце вишечланих породица. Активности у раду са дјецом су укључивале
редовне едукације са дјецом – помоћ при учењу и савладавању школског градива,
организација семинара као што су превенција дроге, алкохола, пушења, превенција
тинејџерске трудноће, међувршњачко насиље, правилна тјелесна хигијена,
организација зимских и љетних кампова, излета у природу и разне секције као што су
ликовна и музичка секција. Све активности су реализоване на територији Града
Приједора укључујући мјесне заједнице Доња Љубија, Омарска, Трнопоље, Гаревце,
Брезичане и ужи дио града.
10. ОК Вожд, пројекат под називом „Одбојка на пијеску“. Град Приједор је подржао исти
у износу од 2.200,00 КМ. Пројекат има за циљ развој одбојке на пијеску и побољшање
инфраструктуре на теренима одбојке, односно укључивање што већег броја дјевојчица
и дјечака млађег узраста до 14 година. Укључивала је 20 нових полазника, у
категоријама пионирки, кадеткиња, јуниорки, али и категорији сениорки и
рекреативаца, те формирање љетне лиге у одбојци на пијеску приједорске регије.
Активности су обухватале инфраструктурне радове (припрема терена, насипање
пијеском, ограђивање, уређење околине), у циљу популаризације одбојке на пијеску
остварена је значајна сарадња са медијима, обавјештавање о догађајима на турнирима,
одржавање лиге приједорске регије, рад у школи одбојке, као и додјељивање награда за
учеснике турнира.
11. Еколошко друштво „Козара“, пројекат под називом „Очување и унапређење
парковских површина“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.200,00 КМ.
Пројекат је наставак уређења и обнове зелене површине – парка на локацији
Партизанског гробља (Аеродромско насеље). Активности у пројекту су обухватале
насипање пјешачких стаза, поправке оштећених садржаја парковске инфраструктуре.
Пројектом се намјерава спасити, одржати у функцији и по могућности унаприједити
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садржајем површину – излетиште, који је од стране локалне заједнице опредијељен као
површина прилагођена за употребу широког круга корисника, а и традиционално је
кориштен као излетиште. Свеукупни циљ пројекта је трајно унапређење стања
квалитета зелених површина на подручју Града Приједора кроз њихово прилагођавање
за најразличитију употребу (излетничку, рекреативну, здравствену, туристичку и сл.)
од стране најширих слојева грађана. Спроведбени пројекат је позитивно утицао
најприје на учеснике, а потом и на све људе у заједници.
12. ФК „Брзи“ Буснови, пројекат под називом „Грађење свлачионица“ . Град Приједор је
подржао исти
у износу од 2.200,00 КМ. Средства добијена овим пројектом
искориштена су за санацију просторија на стадиону ФК „Брзи“ из Буснова, реновирање
свлачионица на игралишту, како би се створили бољи услови за такмичење и подстакли
млади на активно учешће у спорту. Средства су утрошена за грађевинске радове,
постављање ограде око стадиона у дужини око 180 m, припрему и постављање плочица
у свлачионицама, као и куповину тушева и довођење воде у исте.
13. УГ „Жене у умјетности“, пројекат под називом „Школа позоришног луткарства –
мала луткарска сцена Приједор“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.000 КМ.
Удружење је основано са намјером да креира умјетнички простор који ће у
континуитету омогућити израз савремених умјетничких тенденција. Пројекат је
конципиран на едукативним, умјетничким и естетским елементима у сарадњи са
Народном библиотеком „Ћирило и Методије“. Реализује се у Граду Приједору, у
просторијама Удружења, просторијама Библиотеке и Позоришту Приједор са циљем
стварања услова за континуиран рад градске Мале луткарске сцене, чијим би
представама интензивно популарисали позоришно луткарство, као и читање литературе
међу дјецом и омладином. Пројекат траје 12 мјесеци. Полазници су информисани о
литератури о умјетности и луткарском позоришту, а активности су обухватале
луткарску радионицу, малу луткарску сцену „Бон-тон: шта је то“, љетне луткарске
радионице (радионице луткарства на отвореном), а служе у сврху окупљања нових
чланова, сарaдника и анимирања за бављењем овом врстом умјетности. Средства
добијена од Града Приједора утрошена су за радионицу и завршне представе
(припрема, вјежбе, израда елемената, реквизите лутака, костима, сценографије,
промоцију), трошкове телефона, превоза и репрезентације.
14. Удржење Воћара Приједор, пројекат под називом „Дани воћа и воћних ракија“ . Град
Приједор је подржао исти у износу од 1.500,00 КМ. Средства добијена овим пројектом
искориштена су за презентацију домаћих произвођача воћа, својих производа, свим
грађанима Града Приједора. Пројекат реализован у мјесецу мају „Дани јагоде“, јуну
„Дани малине“, августу „Дани шљиве“ и у мјесецу септембру „Дани воћа и воћних
ракија“, на малом тргу Града Приједора. Потреба за овом манифестацијом указана је од
стране воћара који желе да се грађани упознају да се у нашем Граду веома квалитетно и
здраво производи воће које се свакодневно конзумира и које је неизоставни дио саме
прехране грађана. Циљ пројекта је окупљање произвођача на једном мјесту, продајно
изложбена манифестација, едукација чланова, повезивање са осталим произвођачима из
нашег окружења, повезивање грађана са домаћим произвођачима, понуда домаћих
производа и воћних ракија грађанима. Средства су утрошена на штампање мајица,
плаката, амбалажа за воће, округли сто, трошкове превоза, штампање захвалница,
диплома и организацију манифестације.
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15. Удружење жена „Рударка“ Љубија, пројекат који је удружење реализовало назван је
„С дјецом у љепшу будућност“. Град Приједор је исти подржао са 1.500,00 КМ.
Активности су реализоване у МЗ Љубија, на мјесту гдје је прије рата постојало дјечије
игралиште. Пројекат је обухватао допуну спортских реквизита на прошлогодишњем
изграђеном дјечијем игралишту, те су створени још бољи услови за игру за најмлађе
припаднике заједнице који потичу из различитих етничких скупина, гдје им се пружа
могућност да кроз игру уче једни о другима и заједно се друже, градећи пријетељства и
разумијевање. Средства су утрошена на материјал за изградњу игралишта (металне
цијеви, штафле за клупе, шљунак, цемент, фарбе, канти за смеће итд.), трошкове
координатора, промоцију игралишта, превоза и канцеларијског материјала.
16. Ронилачки клуб „Сана“, пројекат који је реализован у оквиру јавног конкурса под
називом „Млади рониоци у служби животне средине“ . Град Приједор је подржао исти
у износу од 1.500,00 КМ. Средства добијена овим пројектом искориштена су за
ронилачку обуку дест младих особа за рониоца (узраста 18-25 година) са једном
звијездом (категорија П1), која подразумијева сертификат (ронилачка картица)
Међународне подводне асоцијације CMAS. Активности су обухватале чишћење корита
ријеке Сане на најпосјећенијим плажама на територији Града. Ријека Сана сваке године
нанесе велику количину отпада, укључујући и неексплодирана убојна средства (НУС),
као и поломљено стакло, што представља велику опасност за купаче и риболовце.
Обуку је вршио акредитовани инструктор. Полазници су обучавани у просторијама
Ронилачког клуба „Сана“. По завршетку теоретске обуке учесници пројекта
приступили су практичној обуци која се одржавала на базену у Приједору, на ријеци
Сани, као и језеру у Љубији. Средства су утрошена на путне трошкове (одлазак на
језеро Љубија и одлазак на роњење на ријеку Сану), изнајмљивање компресора,
инструкторе роњења, храну и освјежење, ронилачке картице, дипломе и царнет,
семинар о еколошким аспектима ронилачког спорта, ангажман стручњака итд.
17. Удружење грађана „Берек“ подржано је за пројекат под називом „Учењем до
запошљавања 2017.“ у износу од 1.500,00 КМ. Пројекат се проводио кроз тромјесечни
курс кројења и шивања. Курс је похађало осам жена које имају потребу да науче
шивати и кројити како би биле конкурентније на тржишту рада и лакше дошле до
запослења. Реализација пројекта се одвијала на подручју МЗ Рашковац у просторијама
друштвеног дома. Стручни тим у пројекту је успоставио добру и професионалну
сарадњу пројекта са Фондом за запошљавање, текстилним и сличним фирмама у нашем
граду, а резултат сарадње је запошљавање полазница курса. Велики број полазница
курса нашло је запослење у фирмама Аустронет, Иванчица, Милетекс, Лена, а неке
полазнице су започеле и властити бизнис. Завршна активност је обухватала додјелу
цертификата (признат од стране Биро-а за запошљавање и текстилних фирми на
подручју Града Приједора), презентацију сашивених радова и медијску презентацију уз
учешће гостију из друштвено-политичког, приватног и НВО сектора.
18. ФСА Приједор, пројекат под називом „Набавка спортске опреме“ . Град Приједор је
подржао исти у износу од 1.500,00 КМ. Пројекат се реализује на стадиону Пољана у
Приједору. Клуб је тренутно члан регионалне лиге Фудбалског савеза РС већ трећу
годину, док се млађе категорије такмиче у лигама Подручног фудбалског савеза
Приједор. Опрема је неопходна за тренинг и званичне утакмице свих категорија које
броје око 100 регистрованих играча. Средства добијена од Града су утрошена за
куповину опреме за играче.
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19. Омладински центар Љубија, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Допринос побољшању квалитета живота и развој нових могућности за дјецу и
младе“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.500,00 КМ. Реализован у
адекватно опремљеном простору Омладинског центра Љубија (сала за анимације, соба
за савјетовалиште, кухиња, дневни боравак, учионица, библиотека, читаона и
опремљена соба за рекреацију). Корисници Центра су дјевојчице и дјечаци узраста 6-13
година (60 корисника), узраста 13-18 година (40 корисника) и родитељи (28 корисника).
Пројекат се бави заштитом и унапређењем положаја дјеце и младих под ризиком, чије
породице нису у стању пружити адекватну подршку за њихов раст и развој.
Активностима и програмима које су креиране за ову кориснички скупину утиче се на
понашање корисника у циљу прихваћања позитивних образаца понашања. Партнери у
пројекту су дугогодишњи сарадници: ОШ „Младен Стојановић“ Љубија и ЈУ „Центар
за социјални рад“ Приједор. Средства су утрошена на едукативне радионице, спортске
активности, Арт едукације, освјежење, путне трошкове, телефон, интернет итд.
20. Међуопштинска организација савеза слијепих
Приједор (МОСС), пројекат
реализован у оквиру расписаног јавног конкурса назван је „Новчана помоћ чланству“.
Град Приједор је исти подржао са 1.300,00 КМ. Наведено удружење доставило је
извјештај о реализацији пројекта наводећи да су средства усмјерена на новчану помоћ
најугроженијим члановима удружења који нису способни да обезбиједе средства за
егзистенцију, немају других примања осим помоћи и његе другог лица, а која остварују
путем ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор. 40 чланова добило је финансијску помоћ
у укупном износу од 1.300,00 КМ. Дио добијених средстава утрошена су за куповину
горива за проведбу пројекта, трошкови телефона, струје и интернета. Уз извјештај
достављен је списак лица која су примила наведену помоћ.
21. СКУД „Др Младен Стојановић“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса
назван је „Музички студио“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ.
Пројекат је реализова у СКУД „Др Младен Стојановић“. Друштво броји око 500
чланова, претежно ученици основних и средњих школа, студенти, запослени и остали.
Музички студио подразумијева адаптацију одговарајућег простора, набавку аудио и
информатичке опреме. Потреба се указала на инсистирање чланова у друштву који
посједују знање и искуство у раду на пољу мултимедија, посебно аудио технике и
компатибилне информатичке опреме како би се уредио простор студија. Циљ пројекта
је трајно биљежење музичких остварења секција Друштва, едукацију и усавршавање
умјетника и фонотека настала радом у студију као трајно добро, доступно широј
јавности и будућим генерацијама. Средства су утрошена за набавку два лаптоп
рачунара. Један рачунар служи за студијско снимање, а други за рад на терену, обраду
материјала, аудио снимање концерата Друштва и репродукцију материјала. Након
набавке ове опреме реализовано је снимање и припрема двије музичке матрице, од
којих је једна коришћена за снимање божићне емисије РТРС, а друга за јавне наступе.
22. Удружење „Санус“ Приједор, пројекат под називом „Незапослени за бољу животну
средину“ . Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. У оквиру пројекта
20 младих незапослених особа (до 24 године старости) обучено је за израду соларних
колектора за загријавање воде, и на тај начин су стекли знања и вјештине које им могу
помоћи за покретање властитог бизниса или за боље позиционирање на тржишту рада.
Самоизградња соларних колектора за загријавање значајно је поједностављена и ради
се на принципу „Уради сам“. Теоретским и практичним едуковањем од стране
стручњака за енергетску ефикасност, учесници у пројекту су израдили 2 соларна
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колектора који су уграђени у ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Приједор. Средства су утрошена
на израду соларних колектора за загријавање воде (2 колектора), бојлер, експанзиону
посуду и термостат.
23. Удружење за очување традиције, пројекат под називом „Сакупљачи блага“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Пројекат се реализује на простору
Приједора и Приједорске регије, а потребу за оваквим пројектом су увидјели чланови
удружења који се већ дуго баве фолклором и очувањем традиције, те имају искуства у
прикупљању материјала, као и сакупљањем и презентовањем старих обичаја, традиције
и заната који се помало губе и заборављају са новим генерацијама. Добијена средства
од Града су утрошена за штампање монографије, трошкове горива, промоматеријала,
трошкове телефона итд.
24. Удружење жена, дјеце и омладине „Осмијех“ Приједор, пројекат под називом „Сви
за спорт и спорт за све“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ.
Пројекат се реализовао на спортском терену у МЗ Велико Паланчиште.
2012. године, захваљујући Граду Приједору, обезбијеђен је простор на којем је изграђен
фудбалски терен и простор за дјечије игралиште. 2014. године изграђена је теретана на
отвореном, такође имплементиран средствима Града.
Средства добијена у 2017. години утрошена су на набавку косилице за траву, ради
одржавања терена дјечијег и фудбалског игралишта, урађене су потребне поправке на
играчкама и справама за вјежбање, замијењена дотрајала чесма са питком водом, те је
организован турнир у фудбалу и обезбијеђене награде за исти (пехари и захвалнице).
25. УГ „Анемона“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Вјежбе дисања и астма школа за обољелу дјецу“. Град Приједор је подржао исти у
износу од 1.000,00 КМ. Реализација пројекта обухватала је боравак 60 малишана на
планини Козара. Пројекат је позитивно утицао на побољшање здравственог стања
обољеле дјеце, те су организована стручна предавања у виду школе астме, као и
практичне вјежбе дисања. Активности пројекта су школа астме и вјежбе дисања
едукативног карактера, ликовно литерарни радови, гимнастика и вечерње дружење
забавног карактера. Средства добијена од Града Приједора утрошена су за смјештај,
храну и гориво.
26. Удружење жена „Младост“, пројекат под називом „Курс кројења и шивања“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Пројекат је обухватао активности,
тј. обуку кројења и шивања, те набавку шиваћих машина и осталог материјала за рад
Удружења. Куповином машина олакшано је дјеловање и рад удружења, а самим тим
створили су се услови за већу активност чланица. Средства добијена од Града
Приједора утрошена су на двије шиваће машине, репро материјал (платно, конци,
вуна), метеријал за декопаж, радни сто за машине и усисивач.
27. ОФК „Слога“ Ракелићи, пројекат под називом „Побољшање услова боравка на
стадиону“ . Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Пројекат је
реализован на подручју МЗ „Саничани“, на стадиону ФК „Слога“, са циљем
унапријеђивања спортске инфраструктуре у раралним подручјима ради стварања
услова за квалитетно провођење слободног времена и промоције здравих и безбједних
стилова живота младих. Добијена средства од Града Приједора утрошена су на
доградњу свлачионица и обезбјеђење услова за такмичење у регионалној лиги, што је
један од основних програмских циљева клуба.
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28. Планинарско друштво Клековача, пројекат под називом „Адаптација спаваонице у
планинарском дому Котловача на Козари“. Град Приједор је подржао исти у износу од
1.000,00 КМ. Планинарски дом „Котловача“ обновљен је 2013. године средствима
Свјетске банке, властитим новчаним средствима и подршком Града. Пројекат је
реализован у планинарском дому са циљем адаптирања додатних соба како би се могао
примити већи број планинара, извиђача, домаћих и страних гостију на спавање.
Потреба за већим бројем креветних јединица указала се све већим интересовањем
планинара за планинарски дом и Национални парк „Козара“. Највећа планинарска
манифестација у РС је „Поздрав прољећу“, у организацији ПД „Клековача“, и окупља
сваке године на Козари све већи број учесника из земље и иностранства.
29. Удружење родитеља са четверо и више дјеце „Рода“ Приједор, пројекат реализован
у оквиру јавног конкурса назван је „Учешће удружења у популационој политици Града
Приједора“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Удружење у
свом чланству броји око 565 чланова. У 2017. години активности удружења су се
односиле на ширење популационе политике, социјализација дјеце, подјеле уџбеника и
школског прибора, дјечије недјеља, додјеле новогодишњих и божићних пакетића, те су
средства и утрошена у ту намјену. Циљ активности је заустављање пада наталитета, те
да кроз цјелодневне, мјесечне и годишње активности удружење промовише здраву
породицу, пружање и давање олакшица у материјалном и финансијском смислу. Све
активности су реализоване у сарадњи са ЈУ „Центар за социјални рад“, ЈФ за дјечију
заштиту РС и Градом Приједором.
30. Савез инвалида рада Града Приједор, пројекат под називом „Помоћ члановима
Савеза“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Пројекат се базира
на директној помоћи најугроженијим члановима Савеза. За њих се обезбјеђују
једнократне помоћи у облику прехрамбено-хигијенских пакета и једнократних
новчаних помоћи за лијечење. У Савезу инвалида рада града Приједора регистровано је
695 чланова са различитим обликом инвалидности, то су већином особе старосне доби
од 50 година (77 %), од 40-50 година (22 %) и млађе од 40 година (1%). Средства су
утрошена за додјелу 26 једнократних новчаних помоћи за лијечење најугроженијих
чланова (по 30 КМ), трошкове телефона
и трошкове за проведбу пројекта
координатору.
31. Удружење Параплегичара Приједор, пројекат под називом „Помоћ члановима
удружења„ Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Реализацијом
пројекта оснажена је изабрана група лица са инвалидитетом и подигнута свијест
јавности о потребама ове категорије. Потреба за пројектом произилази из чињенице да
су лица са параплегиом и церебралном парализом у цијелости зависе од других. Налазе
се у кућним азилима, о њима се брину родитељи, супружници и најужа родбина. Поред
тога прати их сиромаштво, јер средства која добијају на основу права из социјалне
заштите не задовољавају ни минимум њихових потреба. Средства добијена од Града су
утрошена на психосоцијалну подршку и оснаживање групе корисника, као и набавку,
дистрибуцију хигијенских и прехрамбених пакета.
32. Удружење обољелих од Мултипле склерозе, пројекат под називом „Персонанлана
асистенција – предуслов за самосталан живот“ . Град Приједор је подржао исти у
износу од 1.000,00 КМ. Персонална асистенција је савремен модел услуге неопходан
особама са тешким облицима инвалидитета које нису у могућности самостално
обављати основне животне потребе. Пројекат се проводи на подручју Града Приједора,
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а омогућио је социјализацију и задовољавање свакодневних животних потреба
одабраној групи особа које због степена инвалидности зависе од помоћи другог лица.
Реализује се у сарадњи са ЈУ „Центар за социјални рад“ и Центром за базичну
рехабилитацију. Средства су утрошена на физикалну терапију/кинези терапију,
куповину витаминских медикамената и антидекубиталног јастука.
33. Удружење жена „Липа“, пројекат под називом „Едукација младих као шанса за
запошљавање кроз радионице шивања, и припреме традиционалних домаћих јела“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 800,00 КМ. Пројекат је реализован у
просторијама МЗ Доња Љубија, са циљем оспособљавања жена за самосталан рад уз
набавку неопходног репроматеријала и кухиње. Пројекат се указао из чињенице да је у
Доњој Љубији покренут мали бизнис, односно погон за шивање, гдје жене/дјевојке из
Љубије виде своју шансу за запошљавање и настављање традиције и обичаја у том
мјесту. Добијена средства су утрошена на куповину кухиње, штедњака и материјала за
шивање.
34. КК „HUNTERS“, пројекат под називом „Мала спортска академија (МСА)“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 700,00 КМ. МСА чине спортске активности
(базичне и игре са лоптом), те учење страног језика организовано у два степена за дјецу
узраста 4-9 година. Потреба се указала из разлога да се дјеца упуте у спортске
активности, рекреативно и озбиљније, те да се ангажују у редовним тренажним
процесима у спортским клубовима и покретање што више акција да би се дјеци, али и
родитељима указало на важност бављења спортом, на првом мјесту из здравствених
разлога. Реализацијом пројекта испуњен је један од главних циљева, а то је
омасовљавање спортских активности, као и повезивање истих са учењем страног
језика. Добијена средства утрошена су на набавку неопходних реквизита/опреме: лопте
за кошарку, фудбал и фитнес, вијаче, љестве, спужве, струњаче итд.
35. Спортско друштво за заштиту ситних животиња „Голуб“ Приједор подржано је за
пројекат под називом „Берза ситних животиња – волим животиње“ у износу од
500,00 КМ. Пројекат је реализован у просторијама МЗ на Уријама, инициран од стране
чланова друштва који се већ дужи период баве узгојем ситних животиња и имају
потребу да их покажу нашим суграђанима. На манифестацији је било изложено преко
300 експоната који су у Град Приједор пристигли, како од узгајивача, тако и од
одгајивача из сусједних општина и градова. Учешће је узело 40 одгајивача, те су
грађани имали прилику да се упознају са њиховим радом и љубимцима. Манифестација
је била медијски покривена прије и у току саме манифестације. Средства добијена од
Града су утрошена у складу са потребама и трошковима манифестације.
36. Нансен Дијалог Центар (НДЦ), пројекат у оквиру јавног конкурса под називом „Мир
је наш избор“ Град Приједор је подржао исти у износу од 500,00 КМ. Пројекат се
реализује од 2010. године кроз институционалну сарадњу са основним и средњим
школама и уз подршку релевантних министарстава и директора школа. Наставници и
ученици приједорских основних школа укључени у програме мировног образовања
учествују у едукативно-креативној активности са колегама из Оштре Луке и Санског
Моста и заједнички обиљежавају Међународни Дан мира (21. септембар). Циљ
пројекта је континуирана едукација у превенцији и рјешавању конфликта и кроз
заједничке организоване активности наставника, ученика основних школа, усмјерене
на јачање мировног активизма и Града Приједора као лидера у Приједорској регији.
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37. Удружење Дијабетичара, пројекат под називом „ДИА-ПД камп за младе обољеле од
дијабетеса“. Град Приједор је подржао исти у износу од 500,00 КМ. Камп за младе са
дијабетесом традиционално се одржава на Мраковици. Учествовало је 30 корисника у
доби од 4-20 година, чланови удружења регије Приједор. Потреба се указала из сазнања
да су лица обољела од дијабетеса и грађани који се сусрећу са овом болешћу, врло мало
едуковани и информисани и да се на адекватан начин носе са овом болешћу. Кроз
интерактивне радионице, предавања, стичу се знања и вјештине за самостално вођење
болести, те шири идеја о значају здравих животних стилова за превенцију дијабетеса.
Обезбијеђен је боравак љекара и медицинске сестре, дијабетолога, психолога и
спортског аниматора. Средства добијена од Града Приједора су отрошена за наведене
активности.
38. КУД „Осман Џафић“ Приједор, пројекат под називом „Дани пријатељства“ Град
Приједор је подржао исти у износу од 500,00 КМ. Овим пројектом убухваћена је
организација културних вечери различитог садржаја и то: вече поезије, вече смијеха и
вече културно забавног карактера. Друштво већ 8 година организује вечери
пријатељства у насељу Пухарска и манифестација окупља око 500 посјетилаца са
циљем проширења сарадње удружења, Позоришта Приједор, Народне библиотеке
„Ћирило и Методије“, Музеја Козаре, те осталих друштава и удружења из околине и
иностранства. Пројекат је реализован на подручју МЗ Доња Пухарска и дио је
активности које Друштво реализује током љетног периода. Добијена средства су
утрошена на обезбјеђење простора за одржавање смотре, комуникације, диригента,
исхрану итд.
39. Актив жена „Меџлис“ Козарац, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван
је „Традиционална техника ручног рада – Декупаж“ Град Приједор је подржао исти у
износу од 500,00 КМ. На основу одржавања традиције и указаних потреба за стицањем
знања и вјештина, осмишљено је покретање радионице у којој су све заинтересоване
жене могле научити технике заната, односно ручних радова, а све у сврху покретања
малог бизниса. Резултат активности је осамостаљивање жена у економском смислу,
продужење самог опстанка удружења и очување традиционалних вриједности.
Средства добијена од Града су утрошена за наведене активности.
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ЗАКЉУЧАК
Између Града Приједора и НВО сектора постоји успјешна и коректна сарадња
дуги низ година. У жељи да финансира директно пројекте, а не административне
трошкове и пружи подршку већини кандидованих пројеката НВО-a, Град Приједор је
потписао Спорaзум о међусобној сарадњи и партнерству, између Града Приједора,
Скупштине Града и НВО-а на основу којег је генерисан заједнички приступ рјешавању
приоритетних проблема локалне заједнице и, као крајње настојање, подизање квалитета
услуга грађанима. Градска управа сваке године расписује Jавни конкурс за финансирање
или суфинансирање најповољнијих пројекaта невладиних организација. Конкурс се
расписује у складу са Одлуком о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима и фондацијама за најповољнији пројекат у областима:
запошљавања, пољопривреде, привреде, туризма, здравства, образовања, екологије,
културе, социјалне заштите, људских права, јачања демократског друштва и развоја
спорта. Град на официјелној страници објављује информације о НВО-у којима су
одобрена средства са износима. Права и обавезе невладиних организација која добију
средства за имплементацију пријављених пројеката регулишу се уговором.
Усвајањем методологије ЛОД II у оквиру програма "Јачање локалне демократије
- два" протеклих година, омогућена је транспарентна и коректна расподјела буџетских
средстава намјењена јачању цивилног друштва. Издвајање средстава из Буџета за
финансирање и суфинансирање НВО сектора сваке године се повећава и омогућује
њихов бољи и квалитетнији опстанак и рад. Исти се кроз транспарентан процес
расподјељује свим удружењима која су понудили квалитетне пројекте, што је протеклих
година знатно ојачало институционалне механизме расподјеле оваквих средстава. Кроз
суфинансирајуће или друге видове подршке по пројектним линијама, дат је значајан
замајац оснаживању невладиног сектора и унапређењу партнерског односа са
јединицама локалне самоуправе. Велики број грађана, представника власти, локалних
институција, невладиног сектора, као и младих људи у нашој заједници осјетио је
добробит кроз разнолик дијапазон активности кроз пројекте финансијски подржане од
стране Града Приједора. Напријед наведено је видљиво из пројеката који су реализовани
и сви су у интересу за Град и грађане. Такође, у Буџету постоји ставка за директно
финансирање социјално-хуманитарних савеза/удружења и финансирање удружења
националних мањина. Важно је напоменути да је Град Приједор први град у БиХ који је
у буџетско финансирање уврстио националне мањине са циљем очувања културне
баштине, традиције и обичаја.
Невладине организације имају општи интерес за Град Приједор, што се види из
досадашњих резултата. Радом и јачањем невладиног сектора јача цивилно друштво у
цјелини. Град Приједор је у складу са могућностима помагао њихов рад, а тако ће бити и
у наредном периоду.
Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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