
 

Projekat: ,,Upoznajmo nacionalne manjine” 

 

Period 
implementacije 

01.09.2018- 
31.03.2019. godine 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odsjek za stratesko 
planiranje 

Ukupna vrijednost projekta  21.514,13 KM Naziv 
eksternih 

izvora 
finansiranja 

- Evropska unija i Vijeće 
Evrope. 

Budžet Grada    1.955,83 KM 

Eksterni izvori 19.558,30 KM 

Kratak opis projekta 

Projekat Grada Prijedora,  ,,Upoznajmo nacionalne manjine'', koji se sprovodi u sklopu projekta „Jačanje 

zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“, a u okviru zajedničkog programa EU/VE „Horizontal 

Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku. 

„Upoznajmo nacionalne manjine”, ima za cilj da upaprijedi položaj četiri nacionalne manjine u Gradu 

Prijedoru koje imaju registrovana Udruženja (Česi, Ukrajinci, Romi i Slovenci). Vrijednost projekta je 

11.000,00 evra, od čega Grad Prijedor učestvuje sa 1.000,00 evra. Unapređenje položaja nacionalnih 

manjina u Gradu Prijedoru kao i upoznavanje građanstva i sa nacionalnim manjinama koje žive na ovom 

prostoru, su glavni ciljevi projekta. Projekat sadrži niz aktivnosti: 

 

-Izrada priručnika “Upoznajmo se”. U saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske, izradiće 

se 200 priručnika pod nazivom “ Upoznajmo se”, na osnovu kojih će se učenici osmih razreda u 12 osnovnih 

škola upoznati sa pojmom i stanjem nacionalnih manjinama u BiH, 

-Izrada publikacije o prijedorskim nacionalnim manjinama, 

-Izrada dokumentarnog filma o prijedorskim nacionalnim manjinama, 

-Nabavka literature za brzo učenje maternjih jezika nacionalnih manjina, 

-Nabavka određenih knjižnih izdanja na maternjem jeziku nacionalne manjine, 

-Organizovanje  manifestacije pod nazivom “ Upoznajmo nacionalne manjine “ koja bi obuhvatila nekoliko 

podaktivnosti kao što je: 

- organizacija takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina u BiH na nivou osmih razreda 

osnovnih škola, 

- predstavljanje lokalnih udruženja nacionalnih manjina svim učesnicima na manifestaciji, 

- priprema scenskih nastupa i panoa sa rekvizitiima od strane učenika osnovnih škola na temu 

nacionalne manjine, 

- prezentacija nacionalnih kuhinja nacionalnih manjina, 

- prezentacija publikacije I dokumentarnog filma o loklanim nacionalnim manjinama u Prijedoru. 

-Organizovanje studijske posjete u Prnjavor i Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske za sve učesnike 

takmičenja, učenike osmih razreda Osnovnih škola sa područja Grada Prijedora. 

 Partneri na projektu 

- Grad Prijedor, 
- Vijeće Evrope, 
- Evropska unija, 
- Udruženje Ukrajinaca „Kozak“, 
- Udruženje Slovenaca „Lipa“, 
- Udruženje Čeha „Česka beseda“, 
- Udruženje Roma, 
- Savez nacionalnih manjina Republike Srpske 
- 12 Osnovnih škola. 

 

                                                                 
 



Očekivani rezultat 

            Očekivani rezultati projekta su: 

 Nabavka literature za brzo učenje jezika nacionalnih manjina koje učestvuju u projektu, 

 Nabavka književnih djela na jezicima nacionalnih manjina, 

 Dokumentarni film o nacionalnim manjinama u Gradu Prijedoru, 

 Publikacija o nacionalnim manjinama u Gradu Prijedoru, 

 Priručnik ,,Upoznajmo se'' o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, 

 Takmičenje osnovnih škola – preko 300 učenika se upoznalo sa nacionalnim manjinama. 

 

 

 

Пројекат: ,,Упознајмо националне мањине” 

 

Период 
имплементације 

01.09.2018- 
31.03.2019. године 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за 
стратешко планирање,управљање пројектима и 
развојем 

Укупна вриједност пројекта  21.514,13 КМ Назив 
екстерних 

извора 
финансирања 

- Европска унија и Вијеће 
Европе. 

Буџет Града    1.955,83 КМ 

Екстерни извори 19.558,30 КМ 

Кратак опис 
пројекта 

Пројекат Града Приједора,  ,,Упознајмо националне мањине'', који се спроводи у склопу пројекта 

„Јачање заштите националних мањина у Босни и Херцеговини“, а у оквиру заједничког програма 

ЕУ/ВЕ „Хоризонтал Фацилитy“ за Западни Балкан и Турску. 

„Упознајмо националне мањине”, има за циљ да упаприједи положај четири националне мањине у 

Граду Приједору које имају регистрована Удружења (Чеси, Украјинци, Роми и Словенци). Вриједност 

пројекта је 11.000,00 евра, од чега Град Приједор учествује са 1.000,00 евра. Унапређење положаја 

националних мањина у Граду Приједору као и упознавање грађанства и са националним мањинама 

које живе на овом простору, су главни циљеви пројекта. Пројекат садржи низ активности: 

 

-Израда приручника “Упознајмо се”. У сарадњи са Савезом националних мањина Републике Српске, 

израдиће се 200 приручника под називом “ Упознајмо се”, на основу којих ће се ученици осмих 

разреда у 12 основних школа упознати са појмом и стањем националних мањинама у БиХ, 

-Израда публикације о приједорским националним мањинама, 

-Израда документарног филма о приједорским националним мањинама, 

-Набавка литературе за брзо учење матерњих језика националних мањина, 

-Набавка одређених књижних издања на матерњем језику националне мањине, 

-Организовање  манифестације под називом “ Упознајмо националне мањине “ која би обухватила 

неколико подактивности као што је: 

- организација такмичења о познавању националних мањина у БиХ на нивоу осмих разреда 

основних школа, 

- представљање локалних удружења националних мањина свим учесницима на 

манифестацији, 

- припрема сценских наступа и паноа са реквизитиима од стране ученика основних школа 

на тему националне мањине, 

- презентација националних кухиња националних мањина, 

- презентација публикације И документарног филма о локланим националним мањинама у 

Приједору. 

-Организовање студијске посјете у Прњавор и Савезу националних мањина Републике Српске за све 

учеснике такмичења, ученике осмих разреда Основних школа са подручја Града Приједора. 

 Партнери на 
пројекту 

- Град Приједор, 
- Вијеће Европе, 
- Европска унија, 
- Удружење Украјинаца „Козак“, 



- Удружење Словенаца „Липа“, 
- Удружење Чеха „Чешка беседа“, 
- Удружење Рома, 
- Савез националних мањина Републике Српске 
- 12 Основних школа. 

 

                                                            
 

Очекивани резултат 

            Очекивани резултати пројекта су: 

 Набавка литературе за брзо учење језика националних мањина које учествују у пројекту, 

 Набавка књижевних дјела на језицима националних мањина, 

 Документарни филм о националним мањинама у Граду Приједору, 

 Публикација о националним мањинама у Граду Приједору, 

 Приручник ,,Упознајмо се'' о националним мањинама у Босни и Херцеговини, 

 Такмичење основних школа – преко 300 ученика се упознало са националним мањинама. 

 


