ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката Oмладинског сектора
Града Приједора у 2020. години

Приједор, март 2021. године

УВОД

Омладински сектор Града Приједора у 2020. години, подржан је путем Јавног конкурса
за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих Града Приједор, у
складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте
младих. Конкурс је објављен 21.08.2020. године у недјељном листу „Козарски вјесник“ и на
званичној интернет страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org), а рок за подношење
пријава био је 15 дана од дана објављивања истог.
Конкурсом су стимулисане омладинске организације да, путем дефинисања и релизације
властитих пројектних идеја, јачају капацитете и , посредно, унаприједе статус омладинског
сектора. Конкурс је омогућио свим категоријама омладинског рада, да аплицирају према
средствима намјењеним за младе. Дакле, омладинске организације и неформалне групе
младих. Путем наведеног конкурса у 2020. години, подржана су 22 пројекта (од укупно 26
апликаната). Укупан износ одобрених средстава био је 41.400 КМ. Усљед формалних
недостатака, 4 апликанта нису уврштена у процес разматрања и бодовања.
Будући да су новчана средства организацијама уплаћивана у различитим фазама,
услиједила је и различита динамика реализације пројеката. Одређене организације су
добиле значајно мањи износ средстава од траженог у пројекту, усљед чега су добивена
средства усмјерена на покривање основних трошкова функционисања и реализацију мањих
активности. Исте организације су уредно и на вријеме доставиле извјештаје о проведеним
активностима и финансијски извјештај. Неке организације ће у априлу 2021. године тек
отпочети са реализацијом пројеката, будући да су лимитиране временским приликама. Код
таквих организација одобрена новчана средства су доступна на рачунима, у пуном износу.
Комисија за праћење провођења пројеката НВО-а, именована од стране Градоначелника,
усљед ситуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 није извршила мониторинг
процес реализације одобрених пројеката. Представници Омладинских организација и
неформалних група младих доставили су извјештаје о реализацији пројеката у 2020. години и
контактирани су путем телефонског позива о стању реализације пројеката и из таквог извора
потичу презентоване информације.
У даљем тексту слиједи приказ пројеката подржаних путем Јавног конкурса за избор
најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих на подручју Града Приједор у
2020. години (табеларни и описни):

Листа омладинских организација/неформалних група младих са пројектима пријављеним на
Јавни конкурс за финансирање омладинских пројеката у 2020. години

Рб.

Омладинска организација/
неформална група младих

Назив пројекта

Трајање
пројекта

1

НГ „Дом Балте“

Дом Балте

4 мјесеца

2

ОО „Чувари Сане“ Приједор

Чувари плаже вол. 3

4 мјесеца

3

ОО „Сана“ Брезичани

Проширење и уређење мјесног
гробља у Брезичанима

4 мјесеца

4

ОИ „Др Младен Стојановић“ Приједор

Извиђачки вишебој „Козара 2020“

3 мјесеца

5

„НГ Машинци“ Приједор

Клуб читаоца

6 мјесеци

6

„Центар за младе Кварт“ Приједор

Афирмација независне културе и
умјетности код младих

3 мјесеца

7

ОО „Glide“ Приједор

Козара Air

2 мјесеца

8

НГ „Sound Words“ Приједор

Музички кутак Доња Љубија

2 мјесеца

9

ОО „Удружење младих УМ“ Приједор

10 НГ „Ескадрилос“ Приједор

1 на игралишту више = 1 у
кладионици мање
Уређење игралишта у
Аеродромском насељу

2 мјесеца
2 мјесеца

11 ПУУМ Приједор

Млади у акцији

4 мјесеца

12 НГ „Млади младима“

За наше село

3 мјесеца

13 НГ „Млади Града Приједора“

Уређење канцеларије за младе

4 мјесеца

14 НГ „Будућност“

Набавка паметне клупе у нашем
граду

2 мјесецу

15 НГ „Аеродромско насеље“

Чиста мјесна заједница, чист град

3 мјесеца

Вриједност пројекта
(сума тражена од Бодовање
града Приједора)
8.672 КМ
(8.672 КМ)
2.830 КМ
(2.830 КМ)
10.000 КМ
(10.000 КМ)
6.000 КМ
(6.000 КМ)
3.510 КМ
(3.510 КМ)
4.250 КМ
(4.250 КМ)
4.000 КМ
(2.000КМ)
1.890 КМ
(1.890 КМ)
3.660 КМ
(3.660 КМ)
4.950 КМ
(4.950 КМ)
4.930 КМ
(4.930 КМ)
8.750 КМ
(8.750 КМ)
1.800 КМ
(1.800 КМ)
2.650 КМ
(2.650 КМ)
2.850 КМ
(2.850 КМ)

Одобрена
средства
-

16 НГ „Кокин Град“

Уређење игралишта код Црвеног и
Плавог солитера

2 мјесеца

17 НГ „Пећани“

Уређење игралишта на Пећанима

2 мјесеца

18 НГ „Рудар“

Мурал ФК „Рудар“ Приједор

2 мјесеца

19 Омладински савјет Приједор

Уређење градског парка

3 мјесеца

20 Савез студената рударског факултета

Студентски кутак

3 мјесеца

21 НГ „Омладинци“
22 НГ „Ушће“ Приједор
23 УГ „Русаг“ Приједор
24 НГ „Студент“
25 Неформална група младих
26 Неформална група младих
УКУПНО 26 ПРОЈЕКАТА

Рехабилитација игралишта у
Рашковцу и Туковима
Уређење зелене површине око дома
у МЗ Гомјеница
ОДБИЈЕН
Удружење грађана
ОДБИЈЕН
Није уредна документација
ОДБИЈЕН
Непотпуна документација
ОДБИЈЕН
Непотпуна документација

2 мјесеца
1 мјесец

2.650 КМ
(2.650 КМ)
2.750 КМ
(2.750 КМ)
1.850 КМ
(1.850 КМ)
3.400 КМ
(3.400 КМ)
2.900 КМ
(2.900 КМ)
2.800 КМ
(2.800 КМ)
2.600 КМ
(2.600 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Листа одобрених средстава за омладинске организације/неформалне групе младих, пријављене на
Јавни конкурс за финансирање омладинских пројеката у 2020. години

Рб.

Омладинска организација/
неформална група младих

Назив пројекта

Трајање
пројекта

1

Омладински савјет Приједор

Уређење градског парка

3 мјесеца

2

НГ „Млади младима“

За наше село

3 мјесеца

3

ОО „Сана“ Брезичани

4

НГ „Ескадрилос“ Приједор

5

ОО „Удружење младих УМ“ Приједор

6

НГ „Дом Балте“

Дом Балте

4 мјесеца

7

НГ „Ушће“ Приједор

Уређење зелене површине око дома
у МЗ Гомјеница

1 мјесец

8

НГ „Машинци“ Приједор

Клуб читалаца

6 мјесеци

9

НГ „Кокин Град“

Уређење игралишта код Црвеног и
Плавог солитера

2 мјесеца

10 ОО „Glide“ Приједор

Козара Air

2 мјесеца

11 ОИ „Др Младен Стојановић“ Приједор

Извиђачки вишебој „Козара 2020“

3 мјесеца

12 НГ „Будућност“

Набавка паметне клупе у нашем
граду

2 мјесецу

13 ОО „Чувари Сане“ Приједор

Чувари плаже вол. 3

4 мјесеца

14 Савез студената рударског факултета

Студентски кутак

3 мјесеца

Проширење и уређење мјесног
гробља у Брезичанима
Уређење игралишта у
Аеродромском насељу
1 на игралишту више = 1 у
кладионици мање

4 мјесеца
2 мјесеца
2 мјесеца

Вриједност пројекта
(сума тражена од Бодовање
града Приједора)
3.400 КМ
193
(3.400 КМ)
8.750 КМ
187
(8.750 КМ)
10.000 КМ
185
(10.000 КМ)
4.950 КМ
177
(4.950 КМ)
3.660 КМ
151
(3.660 КМ)
8.672 КМ
149
(8.672 КМ)
2.600 КМ
149
(2.600 КМ)
3.510 КМ
145
(3.510 КМ)
2.650 КМ
140
(2.650 КМ)
4.000 КМ
139
(2.000КМ)
6.000 КМ
137
(6.000 КМ)
2.650 КМ
137
(2.650 КМ)
2.830 КМ
132
(2.830 КМ)
2.900 КМ
131
(2.900 КМ)

Одобрена
средства
3.400
5.000
5.000
4.200
2.500
2.500
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400

15 НГ „Омладинци“

Рехабилитација игралишта у
Рашковцу и Туковима

2 мјесеца

16 НГ „Млади Града Приједора“

Уређење канцеларије за младе

4 мјесеца

17 НГ „Пећани“

Уређење игралишта на Пећанима

2 мјесеца

18 НГ „Sound Words“ Приједор

Музички кутак Доња Љубија

2 мјесеца

19 НГ „Аеродромско насеље“

Чиста мјесна заједница, чист град

3 мјесеца

20 НГ „Рудар“

Мурал ФК „Рудар“ Приједор

2 мјесеца

21 ПУУМ Приједор

Млади у акцији

4 мјесеца

22 „Центар за младе Кварт“ Приједор

Афирмација независне културе и
умјетности код младих

3 мјесеца

УКУПНО 22 ПРОЈЕКТА

2.800 КМ
(2.800 КМ)
1.800 КМ
(1.800 КМ)
2.750 КМ
(2.750 КМ)
1.890 КМ
(1.890 КМ)
2.850 КМ
(2.850 КМ)
1.850 КМ
(1.850 КМ)
4.930 КМ
(4.930 КМ)
4.250 КМ
(4.250 КМ)

131

1.000

130

1.000

130

1.000

122

1.000

121

1.000

120

500

79

500

50

500
41.400 КМ

1. Омладински савјет Приједор (ОСП)
Омладински савјет Приједор је аплицирао пројектом „Уређење градског парка“.
Финансијска подршка износила је 3.400 КМ. Циљ пројекта био је „враћање старог сјаја“
градском парку, који се налази уз канал Берека.
Активности обухватају чишћење парка, набавку нових и поправку старих клупа, набавку
канти за отпатке и поправку бетонских столова. Такођер, одржаће се еколошка радионица за
младе, којом би се указало на важност заштите животне средине.
Због временских прилика пројекат још није реализован и планиран је за април 2021. године.
2. НГ „ Млади младима“
Неформална група „Млади младима“ аплицирала је пројектом под називом „За наше
село„. Финансијска подршка износила је 5.000 КМ. Административну подршку обезбједила је
Омладинска организација “Младост“ Бистрица.
Реализација пројекта се односила на санацију крова на Друштвеном дому у Горњој Бистрици.
Циљ је да се Дом сачува од пропадања. Пројекат је реализован. Извјештаји достављени.
3. ОО „ Сана Брезичани“
Омладинска организација „Сана Брезичани“ аплицирала је пројектом под називом
„Проширење и уређење мјесног гробља у Брезичанима“. Финансијска подршка износила је
5.000 КМ. Будући да је Парохија купила 0,3 ха земљишта, а мјесно Гробље је попуњено, јавила
се потреба за проширењем истог.
Активности се састоје од чишћења и ограђивања локалитета, те насипање стаза. Мјештани и
волонтери су носиоци радова. Са радовима ће се почети чим временске прилике допусте.
4. НГ „ Ескадрилоси„
Неформална група „Ескадрилоси“ реализовала је пројекат под називом „Уређење
игралишта у Аеродрмском насељу“. Финансијска подршка износила је 4.200 КМ.
Административну подршку обезбједио је Омладински савјет Приједор.
Активности су се односиле на постављање нових бетонских и челичних конструкција, куповину
нових обруча и мрежица за кошеве, тобогана, вртешки, љуљашки и клупа.
Предвиђене активности су реализоване. Извјештаји су достављени.
5. ОО „ Удружење младих УМ „
ОО „ Удружење младих УМ „ реализовало је пројекат под називом „Један на игралишту
више, један у кладионици мање„. Пројекат је реализован у новом насељу Јањића пумпа.
Финансијска подршка износила је 2.500 КМ.
Активности су се односиле на чишћење и маркирање игралишта, израда голова за мали
фудбал, изградња клупа и изградња великог тобогана, љуљашки и клацкалица (дупле).
Предвиђене активности су реализоване. Извјештаји су достављени.
6. НГ „ Дом Балте „
НГ „ Дом Балте“ формирана је од стране младих са подручја МЗ Балте, Бабићи, Камичани и
Дера. Финансијска подршка износила је 2.500 КМ за пројекат „Дом Балте“. Административну
подршку обезбједила је ОО „Сана Брезичани“. На подручју МЗ Балте постоји Друштвени дом,
који је у протеклих неколико година запуштен и за који нису потребна велика финансијска

средства да се врати у првобитно стање. Млади су дошли на идеју да исти покушају обновити.
Пројекат је обухватио сљедеће активности:
- Комплетно чишћење и уређење објекта и његове околине,
- Промјењени су прозори.
Радови на реновирању нису у потпуности завршени, због лоших временских прилика. Наставак
је планиран за прољеће.
7. НГ „ Ушће „ Приједор
Неформална група „Ушће„ аплицирала је пројектом под називом „Уређење зелене
површине око Дома у МЗ Гомјеница„. Финансијска подршка износила је 2.000 КМ.
Административну подршку обезбједио је Омладински савјет Приједор.
Активности се односе на уређење игралишта, постављање клупа и бетонског стола за
стони тенис, постављање клацкалице, љуљашки и канти за отпатке.
Са реализацијом пројекта ће се почети чим временске прилике допусте.
8. НГ „ Машинци „
Неформална група „Машинци“ реализовала је пројекат под називом „Клуб читалаца“.
Финансијска подршка износила је 1.500 КМ. Административну подршку обезбједио је
Омладински савјет Приједор.
Све се одвијало у просторијама Машинске школе (Дневни боравак). Ментори су били
библиотекар школе и професор српског језика. Набављена је потребна литература,
организовани су књижевни часови, групне дискусије и индивидуални рад. Пројекат је
намјењен младима који долазе из породица са слабијим социо-економским статусом.
Пројекат је реализован. Извјештаји су достављени.
9. НГ „ Кокин град“
Неформална група „Кокин град“ аплицирала је пројектом под називом „Уређење
игралишта код Црвеног и Плавог солитера„. Финансијска подршка износила је 1.500 КМ.
Административну подршку обезбједио је Омладински савјет Приједор.
Активности обухватају кошење траве, уређење игралишта, набавку голова, постављање
клацкалица и набавку корпи за отпад. Пројекат је реализован. Извјештаји су достављени.
10. ОО „ Глиде“
ОО „Глиде“ реализовала је пројекат под називом „Козара Air“. Финансијска подршка од
Града Приједор износила је 1.500 КМ.
Пројекат је обухватио летење младих изнад Приједора и Козаре. Учествовало је 40 младих.
Активности пројекта су:
-Обезбјеђен авион за летење,
-Плаћено осигурање,
-Купљено гориво.
Пројекат је реализован. Извјештаји су достављени.
11. Одред извиђача „ Др Младен Стојановић „
Одред извиђача „Др Младен Стојановић„ аплицирао је пројектом под називом
„Извиђачки вишебој Козара 2020„. Финансијска подршка износила је 1.500 КМ.

У питању је манифестација такмичарског карактера, која представља један од основних
система вредновања рада и залагања сваког извиђача. Битна компонента је социјализација
младих кроз дружење, стицање нових познанстава и размјена позитивних искустава.
Протеклих година, осим домаћих, учестовали су и Извиђачких одреди из Србије,
Словеније, Хрватске и Италије (300 и више учесника).
Реализација пројекта је планирана за април 2021. године.
12. НГ „ Будућност“
Неформална група „ Будућност „ аплицирала је са пројектом „Набавка паметне клупе у
нашем граду“. Финансијска подршка износила је 1.500 КМ.
Носиоци пројекта су истакли да желе да Град Приједор прати тренд највећих европских
градова. Паметна клупа је клупа нове генерације са соларним напајањем, посједује велики
употребни потенцијал као што су бежично и жично пуњење мобилних телефона и других
паметних уређаја, прикупљање података и Wi-Fi.
13. ОО „ Чувари Сане „
Омладинска организација „Чувари Сане„ аплицирала је пројектом под називом “Чувари
плаже“, који је фокусиран на одржавање и чување ријеке Сане. Финансијска подршка
износила је 1.400 КМ. У питању је урбана омладинска организација која је основана почетком
2020. године.
Пројекат је фокусиран на чишћење обале Сане, на потезу од водостанице до градског
моста (планирано за мај). Прве двије акције истог карактера већ су реализовали млади града,
иницирани и организовани од стране ОО „ Чувари Сане“. Подршку су пружили Омладинска
банка и Град Приједор (мај 2020). У двије акције чишћења Сане (два пута по два дана),
учествовало је 63 младих, уз значајну медијску попраћеност. Очишћена је обала на потезу од
водостанице до градског моста. Постављене су двије клупе, канте за отпад, бетониран дио
обале, урађени мурали.
14. „ Савез студената Рударског факултета „
Савез студената рударског факултета (ССРФ) реализовао је пројекат под називом
„Студентски кутак“. Финансијска подршка износила је 1.400 КМ.
Пројекат се састојао од реновирања и елементарног опремања просторија ССРФ. Намјера је
била да се уреди једна сврсисходна просторија, у којој би студенти проводили своје слободно
вријеме.
Активности пројекта биле су чишћење и кречење просторије, уређење ормарића за
постављање минерала и стијена, набавка два рачунара и одржавање мини курса у Auto CAD-у.
Пројекат је реализован. Извјештаји су достављени.
15. НГ „ Омладинци „
Неформална група „Омладинци„ аплицирала је са пројектом под називом
„Рехабилитација игралишта у Рашковцу и Туковима„. Финансијска подршка износила је 1.000
КМ. Административну подршку обезбједио је Омладински савјет Приједор.
Пројекат ће се реализовати у двије МЗ (Рашковац и Тукови). Потреба се јавила из разлога што
су терени у веома лошем стању и неупотребљиви.
Активности обухватају чишћење и уређење кошаркашког и фудбалског терена.
Чим временске прилике дозволе отпочеће се са радовима.

16. НГ „ Млади Града Приједора „
НГ „Млади Града Приједора„ аплицирала је пројектом „Уређење Канцеларије за младе“
Финансијска подршка износила је 1.000 КМ. Административну подршку обезбједио је
Омладински савјет Приједор.
Намјера је била да се уреди ентеријер и екстеријер наведене канцеларије, и на тај начин
привуку млади да што чешће посјећују и користе исту.
Један дио Активности је реализован (постављање ролетни и фолија), слиједи кречење
(материјал је купљен) и постављање вањског рекламног паноа.
17. НГ „ Пећани“.
НГ „ Пећани“ аплицирала је са пројектом „Уређење игралишта на Пећанима“.
Финансијска подршка износила је 1.000 КМ. Административну подршку обезбједио је
Омладински савјет Приједор.
Општи циљ пројекта био је да очисти и уреди наведено игралиште, чиме би се створили
услови за безбједно кориштење од стране младих и стварање навика за дружење и активизам
младих. Реализација пројекта планирана је у априлу 2021. године.
18. НГ „ Sound Words“
Неформална група „Sound Words“ аплицирала је са пројектом „Музички кутак Доња
Љубија“. Пројекат је осмишљен да путем едукативних радионица, усмјерених према дјеци и
младима, оживи омладински активизам тог подручја.
Финансијска подршка износила је 1.000 КМ. Административну подршку обезбједио је
Омладински центар „Доња Љубија“.
Активности обухватају часове бубња и баса и аранжирања (Cubase). Oдазвало се 18 дјеце
и младих. Пројекат се реализује у Омладинском центру „ Доња Љубија“, а часови ће се
одвијати од половине марта до маја мјесеца 2021. године.
19. НГ „ Аеродромско насеље“
Неформалан група „Аеродромско насеље“ аплицирала је пројектом „Чиста мјесна
заједница, чист град“. Финансијска подршка износила је 1.000 КМ. Административну подршку
обезбједио је Омладински савјет Приједор.
Потреба за таквим пројектом испољила се, када су грађани Аеродромског насеља скренули
пажњу да у насељу нема канти за отпатке. У том смуислу, у свакој улици поменутог насеља
постављена је по једна канта. Истовремено је реализована акција чишћења смећа. Таквим
активностима се настојало утицати на подизање свијести, о значају очувања животне средине.
Пројекта је реализован. Извјештаји су достављени.
20. НГ „ Рудар „
НГ„ Рудар „ аплицирала је пројектом под називом „Мурал ФК Рудар Приједор“.
Финансијска подршка износила је 500 КМ. Административну подршку обезбједио је
Омладински савјет Приједор.
Идеја је потекла из опажања да ФК „Рудар Приједор„, иако репрезентативан и један од
најпрепознатљивијих спортских колектива Републике Српске, нема свој мурал. Иницијатива је
потекла од младих навијача, уз подршку бивших играча ФК „Рудар Приједор“.
Активности обухватају сљедеће:
-Састанак и договор са навијачима о локацији мурала (урађено)

-Тражење потписа и сагласности станара (у току)
-Израда мурала (планирано)
-Промовисање медијски и на друштвеним мрежама, након завршетка (планирано).
Реализација пројекта отпочеће чим временске прилике дозволе.
21. ПУУМ Приједор
Приједорско удружење младих (ПУУМ) аплицирало је пројектом „Млади у акцији-прилике
и шансе“. Финансијска подршка износила је 500 КМ.
Идеја пројекта је укључивање младих у волонтеризам, спорт, културна и друштвена
дешавања. Планирано је уређење једног игралишта (насумично одабараног) и покретање
школице кошарке (у сарадњи са ЖКК „Младост“).
Активности ће почети у априлу 2021. године.
22. Центар за младе „ КВАРТ „
ЦЗМ „Кварт„ аплицирао је пројектом „Афирмација независне културе и умјетности код
младих„. Град је исти подржао са 500 КМ.
Тежња пројекта је обогаћивање културне понуде за младе, јачање независне културне сцене и
подизање свијести, о потреби проширења културних дешавања у Граду.
Предвиђене активности пројекта су:
-Припремна фаза и селекција корисника
-Радионица Стрипа (три дводневна циклуса)
-Street Art радионице (едукације из технике цртања, рад са спрејевима, радионице
уличног перформанса, израде шаблона и техника примјене у street art исцртавању.
Активности уличног цртања ће отпочети чим временске прилике омогуће.

Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

