ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката омладинског сектора
Града Приједора у 2018. години

Приједор, фебруар 2019. године

Увод
Омладински сектор града Приједора у 2018. години, подржан је путем Јавног
конкурса за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих
Града Приједора, који је објављен 30.03.2018. у недјељном листу „Козарски вјесник“ и
званичној страници Града Приједора, а рок за подношење пријава је био 15 дана од
објављивања у средствима јавног информисања. Конкурсна процедура је проведена у
складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за
пројекте младих који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града
Приједора.
Конкурсом су подржане омладинске организације да путем дефинисања и
релизације пројектних идеја, развијају властите капацитете, истовремено
унапријеђујући статус омладинског сектора. Конкурс је омогућиo свим категоријама
омладинског рада, да аплицирају према средствима намијењеним за младе и то
омладинским организацијама и неформалним групама младих.
Путем наведеног конкурса од 26 пристиглих пројектних приједлога, подржано је
укупно 14 апликаната, а укупан износ одобрених средстава је 38.410 КМ. Усљед
одређених организационих проблема једна неформална група (ученици Музичке
школе), није реализовала пројекат који им је одобрен, тако да је реализовано укупно 13
пројеката. Због формалних недостатака 12 апликаната није уврштено у процес
разматрања и бодовања.
Будући да су новчана средства организацијама уплаћивана у различитим фазама,
услиједила је и различита динамика реализације пројеката. Комисија за праћење
провођења пројеката именована од стране Градоначелника, у новембру и децембру
2018. године обишла је омладинске организације и извршила мониторинг. Истовремено
је извршен увид у просторије за рад и опремљеност организација. Организације су
представиле планове и програме за 2019. годину. У разговорима је учествовао и
одређени број активиста организација. Исти су презентовали идеје и властиту визију
омладинског рада у њиховој МЗ. Представници Комисије су изразили задовољство
одзивом младих и представљеним идејама. Разговарало се и са представницима савјета
ученика школа, гдје је објашњена суштина омладинског рада и организовања, те
указано на могућност укључивања ученика путем неформалних група.
Децембра 2018. године успостављена је Канцеларија за младе у просторијама
Омладинског савјета гјде су младим људима на располагању представник Градске
управе и представници Омладинског савјета. На овај начин настоји се синергијским
дјеловањем свих механизама омладинског рада, олакшати приступ свим младима који
желе да се активно укључе у развој омнладинског сектора. Простор је веома активан по
питању организовања радионица, округлих столова и различитих курсева. Сви млади
који су заинтересовани за било какав вид креативног рада, едукације или обичног
дружења, имаће цјелодневни приступ наведеној канцеларији.
У даљем тексту слиједи бодовна листа и oпис пројеката, подржаних путем Јавног
конкурса за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих на
подручју Града Приједора у 2018. години.

Листа одобрених средстава за пројекте oмладинских организација и неформалних група младих пријављених на
Јавни конкурс за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих Града Приједора у 2018. години

Рб.

Омладинска организација/
неформална група

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност
пројекта

Бодовање

Одобрена
средства

1

НГ „Ђаци Музичке школе„

„Мјесто за тебе„

2 мјесеца

505 КМ

171

505 КМ

2

ОК „Бабићи„

„Уредимо нашу школицу„

2 мјесеца

5.636 КМ

160

3.500 КМ

3

Удружење младих „УМ„

„Физичка активност – здравија
будућност“

7 мјесеци

6.639 КМ

150

3.400 КМ

4

НГ Мадих „Ја Грађанин„

„Ја грађанин“

6 мјесеци

3.000 КМ

143

3.000 КМ

5

ОО „Горња Ламовита„

30 дана

4.046 КМ

133

3.300 КМ

6

ОЦ „Љубија„

6 мјесеци

4.560 КМ

132

3.200 КМ

7

ОО „Сана – Брезичани„

„Парк Брезичани„

6 мјесеци

6.160 КМ

128

3.200 КМ

8

НГ „Кораком за Приједор Град –
пењемо Монблан„

„Успон на Монблан„

2 мјесеца

4.000 КМ

127

3.100 КМ

9

ОО „Глиде„

„Бланик фест„

30 дана

6.000 КМ

110

3.100 КМ

„Уређење и надоградња спортског
комплекса„
„Јачање еколошке одговорности
младих и грађана кроз видљиву акцију„

10 ОО „Пулс„

„Образовањем до самозапошљавања„

4 мјесеца

7.110 КМ

107

3.000 КМ

11 НГ „Снага воље„

„Међународни дан младих„

3 мјесеца

4.400 КМ

102

2.900 КМ

12 ОО „Дом младости„

„ДОМ - Драготињска олимпијада
младости„

1 мјесец

5.550 КМ

101

2.800 КМ

13 НГ „Брезичани„

„Школа фудбала„

5 мјесеци

2.000 КМ

78

2.000 КМ

14 НГ „Усмјеримо младе„

„Куда даље„

2 мјесеца

1.405 КМ

71

1.405 КМ

УКУПНО

38.410 КМ

Списак пријављених омладинских организација и неформалних група младих са пројектима на Јавни конкурс
за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих Града Приједора у 2018. години
Рб.
1

Омладинска организација/
неформална група

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност пројекта Бодовање

Одобрена
средства

НГ „Ђаци Музичке школе„

„Мјесто за тебе„

2 мјесеца

505 КМ

-

-

ОК „Бабићи„

„Уредимо нашу школицу„

2 мјесеца

5.636 КМ

-

-

Удружење младих „УМ„

„Физичка активност – здравија будућност“

7 мјесеци

6.639 КМ

-

-

НГ Мадих „Ја Грађанин„

„Ја грађанин“

6 мјесеци

3.000 КМ

-

-

5

ОО „Горња Ламовита„

„Уређење и надоградња спортског
комплекса„

30 дана

4.046 КМ

-

-

6

ОЦ „Љубија„

„Јачање еколошке одговорности младих и
грађана кроз видљиву акцију„

6 мјесеци

4.560 КМ

-

-

ОО „Сана – Брезичани„

„Парк Брезичани„

6 мјесеци

6.160 КМ

-

-

НГ „Кораком за Приједор Град –
пењемо Монблан„

„Успон на Монблан„

2 мјесеца

4.000 КМ

-

-

ОО „Глиде„

„Бланик фест„

30 дана

6.000 КМ

-

-

ОО „Пулс„

„Образовањем до самозапошљавања„

4 мјесеца

7.110 КМ

-

-

НГ „Снага воље„

„Међународни дан младих„

3 мјесеца

4.400 КМ

-

-

ОО „Дом младости„

„ДОМ - Драготињска олимпијада младости„

1 мјесец

5.550 КМ

-

-

НГ „Брезичани„

„Школа фудбала„

5 мјесеци

2.000 КМ

-

-

НГ „Усмјеримо младе„

„Куда даље„

2 мјесеца

1.405 КМ

-

-

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14

15

Омладинска организација
„АФРОДИТА-СТИЛ“

„Позорница и ми“

16

Омладинска организација „Доња
Пухарска“

Едукативна радионица „Пробудите се
вријеме је“

17

Савез студената Рударског
факултета

„Уређење ентеријера Савеза студената
Рударског факултета“

18

Неформална група „Ученици
Гимнaзије“

„Набавка интерактивног телевизора“

19

Неформална група „ОЦ Доња
Љубија“

„Реновирање и реконструкција стадиона“

20

Удружење „Санус“ Приједор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

„Млади волонтери у служби животне
средине“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

21

Удружење „Нада“ Приједор

22

Удружење жена „Липа“ Доња
Љубија

23

Фондација „Заједнички пут“

„Здраво живјети са плодовима природе“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

„Здрав и активан живот локалног
становништва кроз спортско-рекреативни
центар“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

Школа лидерства
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

24

Одред извиђача „Др Младен
Стојановић

25

Омладинска организација
„Младост“ Бистрица

„Млади за своје село“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

-

-

-

-

26

ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ
ПРИЈЕДОР (ОСП)

„Јачање капацитета Омладинског савјета
Приједор“

-

-

-

-

Извиђачки вишебој „Козара 2018“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

НГ „ Ђаци музичке школе“
Пројекат „Мјесто за тебе“ Град је подржао у износу од 505 КМ. Циљ пројекта је
био уљепшавање улица нашег града на креативан и јединствен начин. Исти није
реализован, усљед одређених организационих проблема. Одобрена средства су враћена
Граду Приједору у складу са важећим Правилником.

ОО „ БАБИЋИ“
Организацију је представила предсједница Драгана Грубан. Иста поседује
просторије у оквиру подручне школе „Јован Дучић“, а дјелује од 2006. У протеклом
периоду реализован је велики број пројеката и одржано неколико манифестација.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Уредимо нашу школицу„ и
финансијски je подржан у износу од 3.500 КМ. Исти се односио на реконструкцију
унутрашње столарије ОШ „Јован Дучић“. Потреба се указала прије више од десет
година, због стања школе коју је нарушио зуб времена. Вањска врата се нису могла
квалитетно закључавати, па је постојала могућност неовлаштених улазака и отуђивања
имовине. Унутрашња врата су такође била у веома лошем стању.
Активности у пројекту су се односиле на припрему простора, набавку материјала и
постављање опреме.
Пројекат је успјешно реализован. Наративни и финансијски извјештаји су уредно
достављени.
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ УМ“
Организацију је представио предсједник Зоран Мршић. Иста дјелује од 2005. године
и усмјерена је на рад са омладином у правцу рјешавању друштвено-социјалних
проблема. Такође раде на унапређењу културних, спортских и других животних циљева
младих.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Физичка активност здравија будућност“ и подржан је у износу од 3.400 КМ. Исти је обухватао двије мјесне
заједнице, Петров Гај и Врбице. Млади из поменутих МЗ као највећи проблем истакли
су запуштеност спортских терена, непостојање дјечијих игралишта и теретане на
отвореном. Табле за кошарку су се под утицајем временских прилика распале,
конструкције за голове су уништене. Игралишта за дјецу не постоје, као ни теретана
отвореног типа. На ове проблеме су млади указивали већ дуже вријеме, као и на значај
активирања и укључивања у друштвени живот, у циљу останка младих на селу.
Пројекат се односио на сљедеће:
- Израда и монтирање дјечијег игралишта и теретане на отвореном у Горњем
Петровом гају,
- Реконструкција и репарација кошева и конструкција за голове у Врбицама.
Пројекат је успјешно реализован. Све активности су извршили чланови удружења
„УМ“ и омладинци из поменутих мјесних заједница.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.

НГ „ Ја Грађанин“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „ Ја Грађанин“. Носиоци су
били ученици III1 разреда ЈУ „Средњошколски центар“ Приједор. Финансијска
подршка износила је 3.000 КМ. Пројекат се односио на набавку 6 школских табли, у
циљу побољшања квалитета наставе и наставног процеса.
Наративни и финансијски извјештаји уредно достављени.
ОО „ ГОРЊА ЛАМОВИТА“
Организацију је представио предсједник Дејан Прпош. Иста посједује властите
просторије у оквиру МЗ Горња Ламовита која броји 2.000 становника, од чега је око
200 младих.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Уређење и надоградња
спортског комплекса“ и покренут је на иницијативу женских чланова организације.
Кроз разговор се указала потреба да се изгради игралиште, на коме би млади могли да
проводе слободно вријеме. Истовремено се настојало утицати на останак младих на
селу и на подизање нивоа омладинског активизма. Град је пројекат подржао у износу
од 3.300 КМ.
Све активности у оквиру пројекта успјешно су реализоване (уређење терена,
обиљежавање, набавка клупа и постављање расвјете). Млади волонтери, чланови
организације, одазвали су се у великом броју и узели учешће у многим активностима.
Мониторинг над свим активностима вршили су предсједник организације и задужени
чланови.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОЦ „ ЉУБИЈА“
Центар је презентовала Санела Авдић, извршни директор. Организација дјелује већ
15 година, кроз различите програме и пројекте који се тичу дјеце и младих. У питању
су радионице, различити облици неформалног образовања, курсеви страних језика,
школа глуме, музичке радионице, волонтерске активности, љетни кампови за
иностране волонтере, облици психосоцијалне подршке дјеци и младима.
У активностима Центра учестовало је више од 1500 корисника. У различитим
манифестацијама учешће су узели умјетници и спортисти из неколико европских
земаља ( Енглеска, Француска, Италија, Шпанија ). Многе активности су реализоване у
самом Центру, а одређен број на вањским локацијама. Центар располаже са
квалитетним и опремљеним просторијама, те са квалитетним и едукованим кадровима.
По потреби се ангажују стручни сарадници из БиХ или иностранства.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Јачање еколошке
одговорности младих и грађана кроз видљиве акције у локалној заједници“ у износу од
3.200 КМ.
Активности у оквиру пројекта:
- Креирање календара активности и формиране групе партиципаната

Едукативне радионице из области екологије (7)
Арт радионице од рециклираног материјала (7)
Организовање ликовне изложба на тему „Природа и ја“
Три мале акције у локалној заједници (уљепшајмо парк, уништавање алергених
биљака, израда и подјела промотивног материјала о љековитим биљкама са
нашег подручја)
- Кино пројекција тематског садржаја – екологија, околиш, природни ресурси
- Обиљежавање битних датума (Дан планете земље, Свјетски дан паркова,
Међународни дан заштите вода).
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
-

ОО „ САНА“ Брезичани
Организацију је представио предсједник Огњен Сиђак. У оквиру МЗ Брезичани
посједују властите просторије, гдје се млади окупљају друже и организују едукативне
радионице.
Пројекат који је Град подржао 2018. год. назван је „Парк Брезичани“. Исти је
подржан у износу од 3.200 КМ. Извршено је темељно и комплетно уређење парка, како
је и планирано у пројекту. У првој фази извршено је чишћење, равнање и припрема
терена. У сљедећој фази набављен је сав неопходан грађевински материјал. Финална
активност односила се на набавку и постављање модерне дјечије играонице (тобоган,
љуљашка и остали садржаји).
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „ Кораком за Приједор“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Успон на Монблан“.
Финансијска подршка износила је 3.100 КМ.
У оквиру пројекта извршене су потребне кондиционе и висинске припреме, које су
резултирале самим успоном на Монблан, највиши европски врх, на који се годишње
пење близу 30.000 планинара из цијелог свијета. Сам успон је трајао 10 дана, а
цјелокупне припреме 2 мјесеца. Укупно је учестовало 7 приједорских планинара. Веома
значајна је и компонента медијске промоције града Приједора. Пројекат је успјешно
реализован.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОО „ГЛИДЕ“
Организацију је представио предсједник Милан Марковић. Пројекат који је Град
подржао 2018. године назван је „Бланик Фест“, у износу од 3.100 КМ.
Пројекат се одвијао на приједорском Аеродрому у оквиру „Бланик купа“
(такмичарски дио пројекта у прецизном слијетању једрилицом Бланик). Фестовском
дијелу догађаја присуствовало је преко 2.000 младих. Истовремено је одржано

такмичење у екстремним спортовима и Cost Share летови за младе. Све је било
медијски попраћено.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОО „ ПУЛС“
Пројекат који је Град подржао 2018. године. назван је „Образовањем до
самозапошљавања“. Исти је подразумијевао реализацију образовних активности за
лица млађе животне доби (до 26 година), која имају интерес да покрену властити
бизнис. Град је пројекат подржао са 3.000 КМ.
Методолошки, пројекат је подразумијевао реализацију низа радионица и
промотивних активности, којима је претходио одабир учесника. Реализоване су три
радионице у складу са расположивим средствима. Општи циљ пројекта био је
промоција предузетништва, као инструмента запошљавања младих незапослених лица.
Укупно су учестовала 24 лица.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „Снага воље“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „ Међународни дан младих - 12.
август“. Финансијска подршка износила је 2.900 КМ. Исти је обухватио Приједорске
омладинске игре, добровољно давање крви и одржавање округлих столова на тему
„Млади, јуче, данас, сутра – проблеми и рјешење“.
Наративни и финансијски извјештаји нису достављени.
ОО „ ДОМ МЛАДОСТИ “ Г. Драготиња
Организацију је представио Радован Егић, предсједник. Иста дјелује од 2005. године.
Од тада је реализовала бројне пројекте и учестовала у неколико манифестација, било
као носилац или кроз њене представнике. Организацију карактерише волонтерски
допринос матичној мјесној заједници, путем физичких радова или еколошких
активности. Иста посједује властите просторије које су реновирали и опремили кроз
пројекте „Мала сала“ и „Рачунарски центар“. Финансијску подршку обезбиједио је
Град Приједор.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Драготињска олимпијада
младости“ и исти је подржан је у износу од 2.800 КМ. Састојао се од неколико
активности: набавка материјала и опреме, уређење простора око централне зоне гдје су
се одржавале игре, уређење и означавање пјешачких стаза, означавање и обезбјеђивање
пунктова и контролних тачака. Пројекат је окупио шест екипа (30 учесника), са
територије града Приједора и Општине Нови Град. У истом су учестовала 22
волонтера из саме организације. Они су, у склопу својих активности, учестовали у
уређењу простора око централне зоне, и као контролори на контролним тачкама гдје је
вршено бодовање екипа и такмичара.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.

НГ „ Брезичани“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Школа фудбала“. Финансијска
подршка износила је 2.000 КМ.
Сам пројекат обухватио је школу фудбала за сву дјецу из Брезичана и околних села,
која тренутно тренирају фудбал у разним клубовима из Приједора и Новог Града.
Пројекат је укључио и потпуно сређивање травнате подлоге, куповину голова и мрежа
за голове, те обиљежавање игралишта.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „ Усмјеримо младе“
Пројекат који је Град подржао 2018. години назван је „Куда даље“. Финансијска
подршка износила је 1.405 КМ.
Циљ пројекта био је да се предочи средњошколцима, шта им се нуди након
завршене средње школе. Намјера је била да се утиче на будуће студенте, у правцу
избора занимања која ће им лакше обезбиједити посао, након завршетка факултета.
Неопходне информације и подаци добијени су од универзитета у РС, и Завода за
запошљавање РС.
Наративни и финансијски извјештаји нису достављени.

ЗАКЉУЧАК
На темељу праћења активности унутар омладинског сектора, одржаних семинара,
округлих столова, радионица и непосредних контакта са омладинским организацијама
и неформалним групама младих, неоспорна је чињеница да Град Приједор садржи
солидан потенцијал младих људи. Град Приједор је максимално подржавао наведени
сектор у протеклим годинама, у складу са реалним могућностима.
У наредном периоду могуће је, додатно унаприједити омладински сектор, а у погледу
подршке пројектима којима се суфинансирају омладинске организације и неформалне
групе младих у сљедећим правцима:
- У свим преуређеним домовима културе обезбиједити просторију за младе (путем
пројеката из оквира Јавног конкурса за омладинске пројекте, постепено опремати
наведене просторије за младе),
- Путем медија позвати младе да се укључе у осмишљавање омладинских
манифестација (подржати формирање омладинских организација, које би се
бавиле тематиком омладинских манифестација),
- Јавно подстицати и финансијски подржати формирање нових урбаних
организација (тренутна структура омладинског сектора је 90% рурални, 10%
урбани),
- Пројекте подржане из ставке намијењене за финансирање односно
суфинансирање активности медијски презентовати и објавити,
- Утицати на културу писања и достављања у року предвиђеним Уговором,
извјештаја за пројекте омладинских организација и неформалних група
подржаних од стране Града,
- Неформалне групе младих, првенствено ученици средњих школа, под водством
професора, код аплицирања на пројекте, потребно да остваре бољу комуникацију
са надлежним Одјељењем и Омладинским савјетом.
Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

