ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката невладиних организација
у 2020. години

Приједор, март 2021. године

УВОД

Одјељење за друштвене дјелатности, у складу са Правилником о критеријумима, начину
и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник града
Приједор“, број: 05/18) и Одлуком о избору приоритетних области за финансирање пројеката
удружења и фондација у 2020. години („Службени гласник Града Приједор“, број: 14/19),
почетком године предложило је Стручној служби Градоначелника расписивање Јавног конкурса
за избор најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, социјалне заштите, културе,
образовања, јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта, екологије,
здравства, туризма, привреде и пољопривреде. Јавни конкурс објављен је 21.08.2020. године у
недјељном листу „Козарски вјесник“ и званичној интернет страници Града Приједор
(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
56 удружења са укупно 56 пројектних приједлога. Комисија именована рјешењем
Градоначелника, у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима/фондацијама, по затварању конкурса, размотрила је све пристигле
пријаве.
Комисија је извршила бодовање пројеката, сачинила ранг листу и предложила
Градоначелнику да финансира/суфинансира 36 пројеката у оквиру буџетом планираних
средстава за 2020. годину, у укупном износу од 56.700 КМ (3 пројектна приједлога одбијена су
због непотпуне документације). Услиједило је припремање и потписивање уговора са
удружењима/фондацијама за одобрене пројекте. Будући да су новчана средства невладиним
организацијама дозначена у различитим фазама, услиједиле су и различите фазе реализације
пројеката. 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. Удружења су доставила 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
најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања,
јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма,
привреде и пољопривреде (табеларни и описни):
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Листа удружења/фондација са пројектима пријављених на Јавни конкурс за
сарадњу са удружењима и фондацијама у 2020. години

Рб.

Удружење/фондација

Назив пројекта
Вјежбе дисања и астма школа за
обољелу дјецу – Недјеља дјетета
Набавка астрономских средстава Телескоп

Трајање
пројекта

1

УГ „Анемона“ Приједор

2

Астрономско друштво „Сиријус“

3

ЛУ „Мраковица“ Приједор

Изградња волијере за фазане

6 мјесеци

4

ОК „Вожд“ Приједор

Европа у Приједору

2 мјесеца

5

ЕД „Козара“ Приједор

Подизање свијести код младих о
важностима управљања чврстим
отпадом

4 мјесеца

6

Међуопштинска организација савеза
слијепих и слабовидих Приједор

Нисмо заборављени

3 мјесеца

7

ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

8

СКУД „Др Младен Стојановић“

Уређење поткровља зграде друштва

9

Удружење Дистрофичара Приједор

10 КЕС „Албатрос“ Приједор

Социјализација особа са
инвалидитетом – могућност
рјешавања проблема кроз 3 етапе
спровођења активности
Уређење вјештачке стијене за
пењање за дјецу узраста од 5 до 10
година

1 мјесец
Трајно

Трајно
1 мјесец

Вриједност пројекта
(сума тражена од Бодовање
града Приједора)
3.500 КМ
(3.200 КМ)
11.550 КМ
(9.000 КМ)
26.640 КМ
(12.260 КМ)
15.000 КМ
(5.000 КМ)
5.200 КМ
(5.200 КМ)
3.875 КМ
(3.875 КМ)
6.000 КМ
(3.000 КМ)
8.693 КМ
(6.000 КМ)

Одобрена
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 мјесеци

3.650 КМ
(3.500 КМ)

-

-

2 мјесеца

4.508 КМ
(4.508 КМ)

-

-

-

-

-

-

11 Удружење дијабетичара Приједор

Мобилни диабетолошки тим

4 мјесеца

12 Савез инвалида Рада Града Приједор

Побољшање материјалног –
здравственог стања чланова

2 мјесеца

5.352 КМ
(3.000 КМ)
2.373 КМ
(2.373 КМ)

3

Социјализација и рехабилитација
лица обољелих од мултипле склерозе

2 мјесеца

14 Клуб малог фудбала Приједор

Футсал школа за дјецу

3 мјесеца

15 Удружење „Жене у умјетности“

Школа позоришног луткарства
„најлутке у најпричама“

4 мјесеца

16 УГ „Осмјех анђела“ Приједор

Храбре и саме са својом дјецом

12 мјесеци

17 Куглашки клуб „Приједор“

Набавка спортске опреме и
оспособљавање клуба за активно
учешће у такмичењу сезона 2020/21

4 мјесеца

18 Удружење „Екораз“ Приједор

Екосвијест Приједор 2020

3 мјесеца

19 ФК „Брзи“ Буснови

Уређење стадиона ФК „Брзи“

1 мјесец
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Удружење обољелих од Мултипле
склерозе Приједор

20 АЛД Приједор
21 УГ „Психолуминис“ Приједор
22 Floorball клуб „Гладијатор“
23 Фондација „Заједнички пут“
24 ОФК „Слога“ Ракелићи

Учење кроз рад – селективно
сакупљање отпада 2020
Психосоцијална подршка у вријеме
пандемије Ковид 19
Развој Floorball спорта на подручју
Града Приједор
Развој самозапошљавања кроз
заштитну радионицу: on line
едукација
Развој друштвене инфраструктуре у
руралним подручјима

6 мјесеци
3 мјесеца
6 мјесеци

6.974 КМ
(6.974 КМ)
2.000 КМ
(2.000 КМ)
8.200 КМ
(4.000 КМ)
5.000 КМ
(5.000 КМ)
12.765 КМ
(12.765 КМ)
6.776 КМ
(5.576 КМ)
6.000 КМ
(5.000 КМ)
14.181 КМ
(4.000 КМ)
4.000 КМ
(4.000 КМ)
4.040 КМ
(4.040 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 мјесеца

4.500 КМ
(3.000 КМ)

-

-

2 мјесеца

7.000 КМ
(5.000 КМ)

-

-

1 мјесец

4.000 КМ
(3.000 КМ)

-

-

Трајно

6.000 КМ
(3.000 КМ)

-

-

25 Удружење воћара Приједор

Савјетовање воћара

26 ОФК „Браћа Ђуровски“

Набавка спортске опреме

Удружење параплегичара обољелих од
27 дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Приједор

Помоћ обољелих од параплегије,
дјечије парализа и осталих
инвалидима

2 мјесеца

5.820 КМ
(5.820 КМ)

-

-

28 „Аероклуб“ Приједор

Летите са нама

12 мјесеци

5.000 КМ
(3.000 КМ)

-
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29 УГ „Берек“ Приједор

Курс кројења и шивања у вријеме
пандемије Ковид 19

3 мјесеца

34.770 КМ
(4.770 КМ)

-

-

30 ФК „Омарска“ Приједор

Опремање мултифункционалне сале
за потребе омладинских селекција ФК
Омарска

2 мјесеца

7.000 КМ
(4.500 КМ)

-

-

31 УГ „Алтруист“ Приједор

Помоћ социјално угроженим

2 мјесеца

-

-

Поткозарско ткање

4 мјесеца

-

-

33 РТД „Health cluster“ Приједор

Ендоскопски кабинет

1 мјесец

-

-

34 Радио-аматерски клуб „Козара“ Приједор

Антенски стуб за ПМР 8 – канал за
хитне случајеве

6 мјесеци

-

-

35 Одбојкашки клуб инвалида „Козара“

Нисмо заборављени

1 година

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Удружење за очување традиције
Велико Паланчиште

36 Куглашки клуб „Рудар“ Приједор
37 Удружење „Невен“ Приједор
38 ПД „Клековача“ Приједор
39 КБС Приједор
40 КУД „Душан Пантелић“ Буснови

Завршетак свлачионица и изградња
трибина
Заштита од појаве вируса Covid-19 у
просторијама удружења Невен
Санација степеништа у
планинарском дому Котловача
Набавка средстава за квалитетнији
рад са најмлађим категоријама,
дјецом узраста од 4 до 9 година
Санација и опремање просторије
КУД-а и куповина ношњи

1 мјесец
6 мјесеци
1 мјесец
12 мјесеци
3 мјесеца

41 Гимнастички клуб „Лидер“

Расти здраво

1 мјесец

42 Удружење „Санус“ Приједор

Млади волонтери у служби животне
средине

3 мјесеца

43 Ронилачки клуб „Сана“ Приједор

Рониоци за ријеку Сану

3 мјесеца

44 ХО „Срби за србе“

Помоћ породици Анђелић из
Приједора

4 мјесеца

3.082 КМ
(3.082 КМ)
12.450 КМ
(9.950 КМ)
7.003 КМ
(3.500 КМ)
8.550 КМ
(6.550 КМ)
5.970 КМ
(5.970 КМ)
6.000 КМ
(3.000 КМ)
2.677 КМ
(2.677 КМ)
4.862 КМ
(4.500 КМ)
1.500 КМ
(1.500 КМ)
6.500 КМ
(6.000 КМ)
4.500 КМ
(3.000 КМ)
2.370 КМ
(2.370 КМ)
2.696 КМ
(2.000 КМ)
46.000 КМ
(5.000 КМ)
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45 УГ „Ша фест“ Приједор

Инфраструктурно уређење
фестивалско- градских локација
Плажа и Парк – стари град, Ша фест

2 мјесеца

46 Оркестар хармоника „Sky Glory“

Приједорчани за Приједорчане

6 мјесеци

47 УГ Брезичани

Набавка столица за потребе
друштвеног дома

3 мјесеца

48 Удружење „Манифест“ Приједор

Музичари без граница

3 мјесеца

4.960 КМ
(4.960 КМ)
4.500 КМ
(3.000 КМ)
17.610 КМ
(2.000 КМ)
3.500 КМ
(3.500 КМ)
3.000 КМ
(3.000 КМ)
4.800 КМ
(4.800 КМ)
5.630 КМ
(5.000 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Берза ситних животиња – волим
животиње
Оснивање секције скутера при Мото
клубу „Отписани“
Развој омладинске школе ФК „Рудар
Приједор“ Приједор

3 мјесеца

52 „Коло српских сестара“ Приједор

Три пута мјери, једном сијеци

6 мјесеци

53 Удружење радних терапеута Приједор

Унапређење квалитета живота
особа треће животне доби у
условима пандемије изазване Корона
вирусом

9 мјесеци

6.000 КМ
(5.000 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Спортско друштво за узгој и заштиту
ситних животиња „Голуб“ Приједор

15.000 КМ
(6.500 КМ)

50 Мото клуб „Отписани“ Приједор
51 ФК „Рудар“ Приједор

54

Удруга „Савез за повратак избјеглих и
расељених особа Босанске крајине“

55 ОК Приједор
56 ОК Приједор

ОДБИЈЕН
Непотпуна документација
ОДБИЈЕН
Непотпуна документација
ОДБИЈЕН
Непотпуна документација

6 дана

2 мјесеца

УКУПНО 56 ПРОЈЕКАТА
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Списак одобрених средстава за пројекте удружења/фондација пријављених на Јавни конкурс
за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2020. години

Рб.

Удружење/фондација

1

Удружење „Невен“ Приједор

2

ХО „Срби за србе“

3

РТД „Health cluster“ Приједор

4

Куглашки клуб „Рудар“ Приједор

5
6

Удружење параплегичара обољелих од
дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Приједор
Удружење обољелих од Мултипле
склерозе Приједор

Назив пројекта
Заштита од појаве вируса Covid-19 у
просторијама удружења Невен
Помоћ породици Анђелић из
Приједора
Ендоскопски кабинет
Завршетак свлачионица и изградња
трибина
Помоћ обољелих од параплегије,
дјечије парализа и осталих
инвалидима
Социјализација и рехабилитација
лица обољелих од мултипле склерозе
Побољшање материјалног –
здравственог стања чланова

Трајање
пројекта
6 мјесеци
4 мјесеца
1 мјесец
1 мјесец
2 мјесеца
2 мјесеца

7

Савез инвалида Рада Града Приједор

2 мјесеца

8

Одбојкашки клуб инвалида „Козара“

Нисмо заборављени

1 година

9

ЕД „Козара“ Приједор

Подизање свијести код младих о
важностима управљања чврстим
отпадом

4 мјесеца

10

Међуопштинска организација савеза
слијепих и слабовидих Приједор

Нисмо заборављени

3 мјесеца

11 „Коло српских сестара“ Приједор

Три пута мјери, једном сијеци

6 мјесеци

12 КЕС „Албатрос“ Приједор

Уређење вјештачке стијене за
пењање за дјецу узраста од 5 до 10
година

2 мјесеца

Вриједност пројекта
(сума тражена од Бодовање
града Приједора)
2.677 КМ
(2.677 КМ)
46.000 КМ
(5.000 КМ)
7.003 КМ
(3.500 КМ)
6.000 КМ
(3.000 КМ)
5.820 КМ
(5.820 КМ)
6.974 КМ
(6.974 КМ)
2.373 КМ
(2.373 КМ)
5.970 КМ
(5.970 КМ)
5.200 КМ
(5.200 КМ)
3.875 КМ
(3.875 КМ)
5.630 КМ
(5.000 КМ)
4.508 КМ
(4.508 КМ)

Одобрена
средства

237

2.600

236

3.000

235

3.000

233

2.700

227

2.000

221

2.000

217

2.000

211

2.000

207

2.000

206

1.800

206

1.800

205

1.800
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13 КУД „Душан Пантелић“ Буснови

14 Удружење Дистрофичара Приједор

15

Спортско друштво за узгој и заштиту
ситних животиња „Голуб“ Приједор

16 ФК „Рудар“ Приједор
17 УГ Брезичани

Санација и опремање просторије
КУД-а и куповина ношњи
Социјализација особа са
инвалидитетом – могућност
рјешавања проблема кроз 3 етапе
спровођења активности
Берза ситних животиња – волим
животиње
Развој омладинске школе ФК „Рудар
Приједор“ Приједор
Набавка столица за потребе
друштвеног дома

3 мјесеца

6.500 КМ
(6.000 КМ)

201

1.400

11 мјесеци

3.650 КМ
(3.500 КМ)

195

1.400

194

1.400

193

1.400

190

1.400

189

1.400

189

1.400

188

1.400

187

1.400

186

1.400

183

1.400

182

1.400

181

1.400

180

1.400

6 дана
2 мјесеца
3 мјесеца

3.500 КМ
(3.500 КМ)
4.800 КМ
(4.800 КМ)
4.500 КМ
(3.000 КМ)
5.352 КМ
(3.000 КМ)
4.000 КМ
(3.000 КМ)
3.000 КМ
(3.000 КМ)
2.000 КМ
(2.000 КМ)
7.000 КМ
(5.000 КМ)
8.693 КМ
(6.000 КМ)
6.000 КМ
(3.000 КМ)
3.500 КМ
(3.200 КМ)
6.000 КМ
(5.000 КМ)

18 Удружење дијабетичара Приједор

Мобилни диабетолошки тим

4 мјесеца

19 Удружење воћара Приједор

Савјетовање воћара

1 мјесец

20 Мото клуб „Отписани“ Приједор

Оснивање секције скутера при Мото
клубу „Отписани“

3 мјесеца

21 Клуб малог фудбала Приједор

Футсал школа за дјецу

3 мјесеца

22 ОФК „Слога“ Ракелићи

Развој друштвене инфраструктуре у
руралним подручјима

2 мјесеца

23 СКУД „Др Младен Стојановић“

Уређење поткровља зграде друштва

1 мјесец

24 ОФК „Браћа Ђуровски“

Набавка спортске опреме

25 УГ „Анемона“ Приједор

Вјежбе дисања и астма школа за
обољелу дјецу – Недјеља дјетета

1 мјесец

26 ФК „Брзи“ Буснови

Уређење стадиона ФК „Брзи“

1 мјесец

27 ФК „Омарска“ Приједор

Опремање мултифункционалне сале
за потребе омладинских селекција ФК
Омарска

2 мјесеца

7.000 КМ
(4.500 КМ)

178

1.400

Поткозарско ткање

4 мјесеца

12.450 КМ
(9.950 КМ)

178

1.000

28

Удружење за очување традиције
Велико Паланчиште

Трајно

8

Школа позоришног луткарства
„најлутке у најпричама“

4 мјесеца

Приједорчани за Приједорчане

6 мјесеци

31 Радио-аматерски клуб „Козара“ Приједор

Антенски стуб за ПМР 8 – канал за
хитне случајеве

6 мјесеци

32 ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

33 ЛУ „Мраковица“ Приједор

Изградња волијере за фазане

6 мјесеци

34 УГ „Осмјех анђела“ Приједор

Храбре и саме са својом дјецом

12 мјесеци

35 ОК „Вожд“ Приједор

Европа у Приједору

2 мјесеца

36 Удружење радних терапеута Приједор

Унапређење квалитета живота
особа треће животне доби у
условима пандемије изазване Корона
вирусом

9 мјесеци

29 Удружење „Жене у умјетности“
30

Милош Зец & Оркестар хармоника
„Небеска Слава“

УКУПНО 36 ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Трајно

8.200 КМ
(4.000 КМ)
4.960 КМ
(4.960 КМ)
8.550 КМ
(6.550 КМ)
6.000 КМ
(3.000 КМ)
26.640 КМ
(12.260 КМ)
5.000 КМ
(5.000 КМ)
15.000 КМ
(5.000 КМ)
6.000 КМ
(5.000 КМ)

170

1.000

170

1.000

166

1.000

165

1.000

160

1.000

160

1.000

159

1.000

159

1.000
56.700
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1. Удружење родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“ Приједор, пројекат реализован у
оквиру јавног конкурса под називом „Заштита од појаве вируса COVID-19 у просторијама
удружења Невен“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.600 КМ. Пројекат се реализује
у Дневном центру за лица са сметњама у развоју, а односи се на услуге дневног збрињавања и
савјетовалишта за дјецу и родитеље у новонасталој ситуацији због појаве епидемије вируса
корона, а која укључује активности усклађене са њиховим способностима. Потреба за пројектом
произилази из обавезе да се лицима са сметњама у развоју омогући нормално функционисање
и спријечи улазак вируса у установу. Дневно збрињавање пружа им шансу да побољшају
функционалне способности, да учествују у догађајима у друштвеном животу и допринeсе
властитом и општем напретку. Дневно збрињавање убухватало је 37 лица са интелектуалним
тешкоћама и пружа им шансу да 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. Постигнути резултати су побољшане функционалне
способности, смањена социјална искљученост, побољшано здравствено стање корисника и
способности у одржавању хигијене и дистанце. Средства добијена од Града Приједор утрошена
су за одржавање хигијене и дезинфекције просторија у ситуацији пандемије COVID-19,
предавања за кориснике, упутства за одговорно понашање и безконтактне топломјере.
2. Хуманитарна организација „Срби за Србе“, пројекат реализован под називом „Помоћ породици
Анђелић из Приједора“. Град Приједор подржао је исти у износу од 3.000 КМ. Реализован је на
подручју Града Приједор у склопу редовних активности организације која помаже социјалноугрожене породице са више дјеце. Чланови организације посјетили су неведену породицу,
увидјели детаљно стање у којем се породица налази и одредили која је помоћ најадекватнија за
породицу. Утврђено је да је потребно реновирање, адаптација и комплетно опремање куће која
је у лошем стању и не испуњава услове за становање. Прикупљене су донације, а остатак
неопходних средстава прикупљен је путем осталих активности које су спровели чланови
организације. Директни корисник пројекта је породица Анђелић и њихово четверо дјеце
старости од 7 до 15 година. Средства су утрошена за грађевинске радове и материјал,
водоинсталације, столарију, унутрашње уређење, намјештај итд.
3. Удружење за јачање истраживања и технолошког развоја у области медицине и здравствених
наука„Health RTD cluster“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под називом
„Ендоскопски кабинет“. Град Приједор подржао је исти у износу од 3.000 КМ. Пројекат је
реализован у ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“, а активности су обухватале реновирање
ендоскопских кабинета (куповина намјештаја, сређивање простора) привођење ендоскопских
кабинета трајној намјени са циљем побољшања здравствене заштите. Донацијом савремене
ендоскопске опреме овој здравственој установи од стране Владе Јапана у вриједности од
250.000 КМ створиле су се могућности за отварање савремених ендоскопских кабинета за
гастроскопију, колоноскопију и бронхоскопију. Реализацијом овог пројекта завршено је
опремање кабинета немедицинском опремом. Средства су утрошена за опремање и
реновирање кабинета, застори итд.
4. Куглашки клуб „Рудар“ Приједор, пројекат реализован под називом „Завршетак свлачионица
и изградња трибина“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.700 КМ. Реализацијом овог
пројекта опремљене су свлачионице са намјештајем, као и дио трибина који се налази изван
самог куглашког простора. Наведени пројекат је у потпуности реализован уз помоћ средстава
Града Приједор и Компаније ArcelorMittal. Завршетком планираних радова створили су се услови
за добијање лиценце како би клуб учествовао у Премијер лиги БиХ. Званичне утакмице могу се
играти само у лиценцираним кугланама које врши Европска куглашка Федерација, a
лиценцирање куглане КК „Рудар“ Приједор урадило је овлаштено лице за Југоисточну Европу.
Средства добијена од Града Приједор утрошена су за опремање свлачионица, набавку фенова и
куповину 40 столица за вањске трибине.
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5. Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида
Приједор, пројекат реализован под називом „Помоћ обољелих од параплегије, дјечије парализа
и осталих инвалидима“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Потреба за
пројектом се показала из чињенице да лица са параплегијом и церебралном парализом нису
способна да се брину о себи и потпуно зависе од других. До сада проведене активности
удружења односиле су се на хуманитарну помоћ члановима и на контакте који су били усмјерени
на правну и психосоцијалну помоћ. Ситуација настала појавом пандемије вируса корона још
више је отежала положај ове популације. Дезинфекција простора у коме живе и одржавање
хигијене је неопходна у новонасталој ситуацији. Циљну групу чине 21 лице са инвалидитетом
који у потпуности зависе од туђе помоћи (параплегичари, церебрална парализа и други облици
инвалидитета). Средства су утрошена на прехрамбене и хигијенске пакете за дезинфекцију и
одржавање хигијене.
6. Удружење обољелих од Мултипле склерозе, пројекат под називом „Социјализација и
рехабилитација лица обољелих од мултипле склерозе“. Град Приједор подржао је исти у
износу од 2.000 КМ. Реализација пројекта омогућила је социјализацију и задовољавање
свакодневних животних потреба одабраној групи особа које због степена инвалидности зависе
од помоћи другог лица. Потреба за пројектом је постојање лица која су обољела од тешког
обољења, а којима до сада није утврђен узрок, нити се могу излијечити. Већина обољелих због
смањене могућности кретања и заузетости чланова породице остају усамљени у својим кућама,
постају депресивни и склони и другим болестима. Новонастала ситуација око пандемије вируса
COVID-19 још више је погоршала њихово стање. Активности су се реализовале у простору ЈУ „Дом
здравља“ Приједор који им је уступио на кориштење, а обухватале су социјализацију лица,
рехабилитацију и самопомоћ, превенцију и инфекције COVID-19 вирусом и смањивање
предсрасуда. Директни корисници су 29 лица обољелих од Мултипле склерозе. Средства су
утрошена за дезинфекцију и хигијену, додатке исхрани, менуелну масажу и кинезитерапију.
7. Савез инвалида рада Града Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под
називом „Побољшање материјалног – здравственог стања чланова“. Град Приједор подржао
је исти у износу од 2.000 КМ. Реализацијом пројекта обезбијеђени су прехрамбено-хигијенски
пакети и средства за једнократну новчану помоћ најугроженијим члановима. У Савезу инвалида
рада регистрована су 573 члана са различитим обликом инвалидности настале од повреде на
послу, професионалног обољења итд. Пакети прехрамбених производа достављени су на адресе
угрожених чланова, а новчана помоћ дата је директно члановима Савеза. Средства су утрошена
за куповину прехрамбено-хигијенских производа, новчане помоћи за лијечење, трошкове
телефона и интернета.
8. Одбојкашки клуб инвалида „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под
називом „Нисмо заборављени“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ.
Реализацијом пројекта одбојкашки клуб је у оквиру својих спортских активности и промоције
нашег града на нивоу Републике, обезбиједио набавку спортске опреме (тренерке, лопте,
мрежице) за 20 спортиста клуба. Клуб постоји 20 година, тренутно учествује у Премијер лиги
Републике Српске, исти су освојили Куп Републике Српске и два пута првенство Републике
Српске у сједећој одбојци. Средства су утрошена за набавку спортске опреме.
9. Еколошко друштво „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Подизање свијести код младих о важностима управљања чврстим отпадом“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Реализација пројекта утицала је на подизање свијести о
важности правилног одлагања отпада код ученика средњих школа на подручју Града Приједор.
Пројектом се остварио директан утицај на младе у сврху подизања њихове свијести у области
заштите животне средине. Реализован је у средњим школама из разлога што су образовне
институције мјеста у којима долази до развоја нових идеја и оне су најчешће покретачи
иновација и развоја у својим срединама. Подразумијевао је рад са ученицима средњих школа

11

са подручја Града Приједор у области заштите животне средине. Активност је пратила и подјела
промотивних материјала у складу са темом пројекта. Средства су утрошена на спољног
сарадника за организацију и реализацију едукативних радионица из области заштите животне
средине и управљања комуналним отпадом и трошкове промотивног материјала (флајери).
10. Међуопштинска организација савеза слијепих Приједор (МОСС), пројекат реализован у оквиру
јавног конкурса назван је „Нисмо заборављени“. Град Приједор исти је подржао са 1.800 КМ.
Реализацијом пројекта Савез је обезбиједио новчана средства за набавку прехрамбенохигијенских пакета најугроженијим члановима 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. Савез има 157 чланова, а ради се о лицима изнад 65 година
старости која нису остварила право на личну или породичну пензију. Средства су утрошена за
додјелу финансијских средстава ради набавке прехрамбено-хигијенских пакета у висини од 50
КМ за 30 најугроженијих чланова. Дио добијених средстава утрошена су за трошкове одржавања
канцеларије и куповину горива за проведбу пројекта.
11. „Коло српских сестара“ Приједор, пројекат реализован под називом „Три пута мјери, једном
сијеци“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.800 КМ. Пројекат има за циљ да развија
социјално предузетништво међу женама на начин да се чланице Кола српских сестара и друге
кориснице обуче и стекну вјештине шивања. Jедан сегмент њиховог рада и креација је
фокусиран на продају, али не ради зараде, већ ради покривања трошкова и наставка других
хуманитарних активности. Реализација пројекта обухватала је три радна пакета: Успостављање
капацитета радионице за кројење и шивање у оквиру зграде гдје је сједиште удружења, уређење
простора у којем је смјештена радионица, затим обука из области шивања, кројења, прекрајања
и активности промоције и ширења резултата са циљем подизања свијести циљних група.
Директни корисници су жене старости између 40 и 65 година. Обуку је прошло 10 жена у два
циклуса. Средства су утрошена на машине за шивање, пеглу и сто за пеглање, ситни материјал
за шивање, храну и режије.
12. Клуб екстремних спортова „АЛБАТРОС“, пројекат под називом „Уређење вјештачке стијене за
пењање за дјецу узраста од 5 до 10 година“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.800
КМ. Пројекат се реализује у сали за екстремне спортове која се налази у простору
Предузетничког инкубатора Приједор, а на иницијативу пењача, планинара, као и младих људи
који се баве екстремним спортовима. Постојећа стијена намијењена је одраслима и не одговара
дјеци узраста од 5 до 10 година. Циљ пројекта је стицање услова за реализацију спортскорекреативних садржаја у оквиру екстремних спортова, а првенствено за дјецу узраста од 5 до 10
година. Ради се „Болдер“ стијени која је намијењена дјеци. Болдери су мале, ниске стијене за
пењање гдје се дјеца могу научити основама пењања. Сврха пројекта је брига о дјеци и њиховом
здрављу које ће остварити увођењем новог спортског садржаја, пењања, унутар којег ће дјеца
стећи знања, вјештине и технике. Средства су утрошена за набавку материјала за уређење
стијене, заштитне струњаче, татами подлоге за тренинг.
13. КУД „Душан Пантелић“ Буснови, пројекат реализован под називом „Санација и опремање
просторије КУД-а и куповина ношњи“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ.
Реализација пројекта убухватала је опремање просторија Друштва, санацију санитарног чвора и
набавку опреме. Директни корисници пројекта су чланови КУД-а који броји 45 чланова
средњошколског узраста. Средства добијена од Града Приједор утрошена су за опремање
просторија и набавку ношњи за чланове Друштва.
14. Удружење Дистрофичара Приједор, пројекат реализован под називом „Социјализација особа
са инвалидитетом – могућност рјешавања проблема кроз 3 етапе спровођења активности“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Пројекат је обухватао социјализацију особа
са инвалидитетом, корисника инвалидских колица и наставак је пројекта који је финансирао
Град и омогућио да Удружење набави сопствени штанд и започне процес социјализације.
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Реализација је обухватала три етапе: психолошке радионице, кампање за укидање баријера,
кампања покретања сервиса персоналне асистенције и штандовска продаја рукотворина
израђена од стране чланова удружења. Средства су утрошена на on-line психолошке радионице,
набавку материјала и опреме, једнократне помоћи члановима удружења и плаћање путних
трошкова персоналним асистентима.
15. Спортско друштво за узгој и заштиту ситних животиња „Голуб“ Приједор, пројекат реализован
под називом „Берза ситних животиња – волим животиње“. Град Приједор подржао је исти у
износу од 1.400 КМ. Пројекат је инициран од стране чланова друштва који се већ дужи период
баве узгојем ситних животиња и имају потребу да их покажу нашим суграђанима и понуде у
продају. Обухватао је ревијалну и продајну берзу ситних украсних животиња са циљем стицања
нових знања у одгоју перади, ситних животиња, егзотичних животиња, птица и украсне живине.
Реализован је у просторијама МЗ Приједор 2 на Уријама. Средства су утрошена на рекламни
материјал, услуге обезбјеђења простора, шатор, дипломе, захвалнице, каталоге, кавезе за
животиње и чишћење простора.
16. ФК „Рудар“ Приједор, пројекат реализован под називом „Развој омладинске школе ФК Рудар
Приједор Приједор“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Реализација пројекта
је обухватала набавку спортске опреме са циљем повећања броја полазника како би се
обезбиједили услови за квалитетнију организацију тренажног процеса у омладинској школи
„Рудар-Приједор“. Такођер, представља наставак континуираних активности који се односе на
побољшање услова рада у омладинској школи, а који се огледа у изградњи нове и
реконструкцији постојеће клупске инфраструктуре. Средства су утрошена за спортску опрему
(мајице, јакне, шорцеви и штуцне), фудбалске лопте и пумпе за лопту.
17. УГ БРЕЗИЧАНИ, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Набавка столица за
потребе друштвеног дома“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Пројекат је
обухватао набавку столица за потребе Друштвеног дома у Брезичанима, имајући у виду да се
комплетан друштвени живот у MЗ Брезичани одвија у наведеном објекту који укључује
активности попут проба и концерата КУД „Милан Егић“, вече тамбурице у оквиру Приједорског
културног љета и друге манифестације и састанци. Реализацијом пројекта очекује се дугорочно
рјешавање проблема недостатка потребног инвентара у наведеном објекту, а који ће омогућити
повећање квалитета друштвених активности. Средства су утрошена за набавку столица.
18. Удружење Дијабетичара, пројекат под називом „Мобилни диабетолошки тим“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.400 КМ. 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. Циљ је да се заустави тренд раста оболијевања
од дијабетеса, повећа квалитет живота особама са дијабетесом, те смање компликације које
намеће ова болест. Такођер, од марта 2020. године дијабетичари су суочени са пандемијом
COVID-19 која је за посљедице имала низ различитих мјера везаних за сузбијање ширења вируса.
Многе од њих условиле су и ограничиле доступност здравствених услуга хроничним
болесницима, какве су и особе са дијабетисом. Покретањем и провођењем пројекта настојао
се дјеломично умањити овај проблем омогућујући пацијентима из циљне групе којима је то
најпотребније, мјерење ШУК-а, подјелу апарата за свакодневно мјерење шећера у крви.
Одржана су едукативна предавања у вези настанка и препознавања хипогликемије. Средства су
утрошена на траке за мјерење ШУК-а, безконтактни топломјер, хигијенски материјал (рукавице,
туфери, игле, алкохол), маске, гориво и радионице.
19. Удружење Воћара Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под називом
„Савјетовање воћара“ у износу од 1.400 КМ. Град Приједор одобрио је Удружењу воћара
пренамјену средстава, због тренутне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса
корона и немогућности одржавања манифестације. Пренамјена средстава обухватала је набавку
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опреме за воћаре који егзистирају на подручју наше локалне заједнице. Средства добијена од
Града утрошена су за куповину маказа за воће (4 комада) и маказа „Castellari M80“ (12 комада).
20. Мото клуб „Отписани“, подржан је за пројекат под називом „Оснивање секције скутера при
Мото клубу Отписани“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Потреба за
пројектом указала се повећањем саобраћајних несрећа у којима су учествовали двоточкаши на
путевима, како Града Приједора, тако и шире. Основана је секција „Скутери“ у оквиру Мото
Клуба „Отписани“ у сврху унапријеђења заштите и едукације мотоцикла у саобраћају у сарадњи
са Полицијском управом Приједор. Циљ је смањење саобраћајних несрећа у којима учествују
мотоциклисти и савјетодавна улога и подршка возачима двоточкаша. Средства су утрошена за
набавку промо мајица, качкета, флајера, чланских карти, трошкова обуке, горива и осталог
промо материјала.
21. Клуб малог фудбала Приједор (КМФ), подржан је за пројекат под називом „Футсал школа за
дјецу“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Пројекат је реализован у
фискултурним салама основних школа и у Спортској дворани „Младост“. Обухватао је рад са
омладинским погоном узраста од 7 до 14 година са циљем да кроз школу футсала стекну нове
вјештине и у наредном периоду заиграју за први тим КМФ-а. Активности су промоција футсала
на већ постојећим друштвеним мрежама КМФ-а, јавни позив за учлањење у клуб, организовање
школе фудбала и организација мини турнира за дјецу. Средства су утрошена за спортске
реквизите, лопте, маркере, плаћање сале и мајице за дјеце.
22. ОФК „Слога“ Ракелићи, пројекат под називом „Развој друштвене инфраструктуре у руралним
подручјима“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Пројекат је реализован на
подручју МЗ „Саничани“, на стадиону Фудбалског клуба „Слога“, са циљем унапријеђивања
спортске инфраструктуре у раралним подручјима ради стварања услова за квалитетно
провођење слободног времена, промоције здравих и безбједних стилова живота младих.
Добијена средства од Града Приједор утрошена су за грађевински материјал, завршетак
санације свлачионица, службених просторија, купатила и кров на стадиону.
23. СКУД „Др Младен Стојановић“, пројекат под називом „Уређење поткровља зграде друштва“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Реализација пројекта обухватала је
набавку дијела опреме и привремено оспособљавање простора за смјештај мањег капацитета
гостију. Пројекат је реализован у згради СКУД-а „Др Младен Стојановић“ са циљем стварања
услова за смјештај гостију Друштва. Средства су утрошена за набавку кревета и дијела
грађевинских радова.
24. ОФК „Браћа Ђуровски“, пројекат под називом „Набавка спортске опреме“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Омладински фудбалски клуб „Браћа Ђуровски“ се
такмичи са млађим категоријама у квалитетној лиги група запад ФСРС. Реализација пројекта
убухватала је набавку спортске опреме која је неопходна за тренинге и званичне утакмице свих
категорија. Клуб има преко 100 чланова. Добијена средства утрошена су за куповину спортске
опреме.
25. УГ „Анемона“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Вјежбе дисања
и астма школа за обољелу дјецу – Недјеља дјетета“. Град Приједор подржао је исти у износу
од 1.400 КМ. Реализација пројекта обухватала је боравак 16 малишана на планини Козара.
Пројекат је позитивно утицао на побољшање здравственог стања обољеле дјеце, а уједно и
дружење дјеце, тј. социјализација. Организована су стручна предавања у виду школе астме, као
и практичне вјежбе дисања и јутарња гимнастика. Активности су обухватале школу астме и
вјежбе дисања едукативног карактера са темом о вршњачком насиљу над дјецом обољелом од
астме, те о хроничним болестима. Едукацији су присуствовали социјални радник, медицинска
сестра, педијатар и психолог. Средства добијена од Града Приједор утрошена су за смјештај
дјеце, храну и гориво.
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26. ФК „Брзи“ Буснови, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Уређење стадиона
ФК Брзи“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.400 КМ. Реализација пројекта обухватала
је уређење свлачионица и стадиона, тј. обнова жељезне ограде око терена, постављање
заштитних мрежа иза голова и постављање фасаде на свлачионице. Потреба се показала на
иницијативу ФСРС и ПФС због услова за учешће у лиги да сваки фудбалски клуб мора имати
ограђен терен, те би се реализацијом наведених радова омогућили оптимални услови за рад
клуба. Средства су отрошена за ограду, мреже и грађевински материјал.
27. ФК „Омарска“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Опремање
мултифункционалне сале за потребе омладинских селекција ФК Омарска“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта убухватала је адаптацију и извођење
радова на опремању мултифункционалног простора на спрату новог објекта стадиона у
Омарској, извођење грађевинских и занатских радова. Мултифункционална сала би се
користила за састанке и презентацију са свим пратећим елементима у виду едукације из области
фудбала и опште културе за потребе омладинског фудбала. Клуб има 90 регистрованих играча.
Средства су утрошена за грађевинске и занатске радове, набавку намјештаја и опреме.
28. „Удружење за очување традиције“ Велико Паланчиште, пројекат реализован у оквиру јавног
конкурса назван је „Поткозарско ткање“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Пројекат се односио на организовање курса ткања, гдје су полазници оспособљени за
самостално бављење ткањем са циљем добијања одређеног броја квалитетних радника који ће
бити оспособљени за бављење ткањем и покретање ткалачке радионице Удружења. Реализује
се у просторијама Удружења, а сам пројекат је важан због начина на који активира градско и
приградско становништво, младе и старије, а све у циљу очувања културног насљеђа кроз
бављење ткањем и стварањем потребних дијелова народне ношње и народних костима.
Средства су утрошена набавку материјала, опрему, медијску промоцију, транспортне трошкове
и освјежење.
29. Удружење „Жене у умјетности“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Школа
позоришног луткарства - најлутке у најпричама“. Град Приједор подржао је исти у износу од
1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је позоришне радионице (израда лутака), књижевне
радионице (писање прича) и припрему завршног перформанса (избор најзанимљивијих и
најљепших лутака и прича). Радионице су се одржавале у просторијама удружења. Пројекат је
конципиран на умјетничким и едукативним елементима, а његова реализација базирана је на
информативном, анимативном и забавном процесу рада. Потреба за оваквим садржајима у
Граду Приједор је евидентна, јер дјечијег луткарског позоришта нема, нити професионалног
нити аматерског. Средства су утрошена на израду и постављање лутака, графичке опреме
радионица, перформанса и изложбе, озвучења, реклама и промоције пројекта.
30. Милош Зец & Оркестар хармоника „Небеска Слава“, пројекат реализован у оквиру јавног
конкурса назван је „Приједорчани за Приједорчане“. Град Приједор подржао је исти у износу од
1.000 КМ. Пројекат је убухватао рад са групом младих музичких талената из Приједора који су
извели нумеру од културно историјског значаја за Град Приједор на мјестима од културно
значаја, а аудио видео снимак кориштен је за промоцију младих талената. Пројектна идеја
настала је на основу искуства удружења у раду са младима, посебно младим талентима који се
баве музиком. Активности су обухватале избор нумере, припремање програма, извођење и
снимање нумере, постпродукцију, објављивање и промоцију. Средства су утрошена за набавку
музичке опреме (електрични бубањ), трошкове снимања, трошкове ел. енергије за пробе итд.
31. Радио-аматерски клуб „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Антенски
стуб за ПМР8 – канал за хитне случајеве“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000
КМ. Пројекат се реализовао на подручју планине Козара, гдје се показала све већа
заинтересованост за скијање, планинарење и друге активности у природи које могу довести до
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хитних случајева и потребе за једноставним и сигурним дојављивањем и тражењем помоћи.
Обухватао је покривање подручја планине Козаре радио каналом ПМР8 за потребе јаваљања
хитних ситуација са циљем да се туристима, скијашима, ловцима, планинарима и осталим
грађанима који бораве у природи, из било којег разлога не могу користити систем мобилне
телефоније, обезбиједи могућност да путем радио уређаја остваре комуникацију и дојаве своју
локацију и разлог због којег им је потребна помоћ. На овај начин подиже се ниво безбједности
свих грађана и посјетилаца Козаре, а туристи добијају услугу која се користи у земљама европе
и свијета, јер је ПМР8 позивни канал који је намијењен да се користи у ове сврхе. Средства су
утрошена за антенски систем, грађевинске радове и промоцију.
32. ФСА Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Набавка спортске опреме“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Сениорски погон ФСА Приједор се такмичи
у Регионалној лиги Фудбалског савеза РС, док се младе категорије такмиче у квалитетној лиги
група Запад ФСРС. Клуб има 100 чланова у свим категоријама. Реализација пројекта обухватала
је набавку спортске опреме (тренерке, шорцеви и дресови) који су неопходни за тренинге и
званичне утакмице. Средства су утрошена за набавку истих.
33. Ловачко удружење „Мраковица“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је
„Изградња волијере за фазане“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Реализација пројекта обухватала је изградњу волијере за прихват и узгој фазана за потребе
удружења на подручју МЗ Саничани. Циљ изградње овог објекта је да се добије узгајалиште за
фазанску дивљач која би се дијелом пуштала у ловиште и служила ловцима, а дијелом за
тржиште којим би се вишак производње продавао околним ловачким удружењима и чиме би се
обезбиједила значајна финансијаска добит за удружење како би опстајало. Вриједност радова
је знатно већа од добијених средстава од Града Приједор, која су обезбијеђена из властитих
средстава. Средства су утрошена за набавку грађевинског материјала и радове.
34. ХУСР „Осмјех анђела“ подржано је за пројекат под називом „Храбре и саме са својом дјецом“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Пројекат је усмјерен на спречавање
социјалне искључености дјеце која долазе из самохраних породица, породица слабијег
имовинског стања, на начин да им је омогућена развојна подршка у стицању знања, вјештина и
рада на себи кроз бесплатно изванинституционално образовање и одгој. Циљ је да се дјеци
омогуће нормалнији услови за живот, школовање и ваншколске активности које су потребне за
формирање једне здраве и младе особе. Средства су утрошена на прехрамбене и хигијенске
пакете за дјецу, трошкове режија и креативне радионице.
35. Одбојкашки клуб „Вожд“, пројекат под називом „Европа у Приједору“. Град Приједор подржао
је исти у износу од 1.000 КМ. Пројекат има за циљ развој одбојке на пијеску и побољшање
инфраструктуре на теренима одбојке и укључивање што већег броја дјевојчица и дјечака млађег
узраста до 14 година. Пројекат је обухватао надоградњу трибине, насипање додатног слоја
пијеска, те уређење и одржавање околног дијела терена. Одржана је Школа одбојке на пијеску
– турнир мјешовитих парова микс лига и турнир три на три. Средства су утрошена на набавку
тримера, грађевинске радове и трошкове организације турнира.
36. Удружење радних терапеута Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је
„Унапређење квалитета живота особа треће животне доби у условима пандемије изазване
Корона вирусом“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Циљ пројекта је
унапрјеђење квалитета живота и подстицање процеса „Активног старења“ особа треће животне
доби путем организовања програма вјежбања, креативних радионица и предавања у условима
пандемије изазване COVID-19. Активности обухватају креативне радионице и групне вјежбе,
учешће предавача и тренера, рекламни материјал, инфраструктуре, информисање јавности о
реализацији пројекта и презентацију активности. Средства су утрошена на трошкове промоције,
материјала и предаваче.
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ЗАКЉУЧАК

Невладине организације имају велики значај за развој цивилног друштва, владавину права
и развој демократије, како у локалној заједници тако и у друштву у цјелини. Између Града
Приједора и НВО сектора постоји успјешна и коректна сарадња дуги низ година. Спорaзумом о
међусобној сарадњи и партнерству између Града Приједор, Скупштине града и невладиног
сектора генерисан је заједнички приступ рјешавању приоритетних проблема локалне заједнице
и подизање квалитета услуга грађанима Града Приједора. Градска управа једном годишње
расписује Jавни конкурс за финансирање/суфинансирање најповољнијих пројекaта невладиних
организација. Конкурс се расписује у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима и фондацијама за најповољнији пројекат у областима:
запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва, људских
права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде. Град на
званичној интернет страници објављује информације о невладиним организацијама којима су
одобрена средства са износима. Права и обавезе невладиних организација која добију средства
за имплементацију пријављених пројеката регулишу се уговором.
Град Приједор из буџета обезбјеђује значајна средства невладиним организацијама, те се
исти кроз транспарентан процес расподјељује свим удружењима која су понудили квалитетне
пројекте, што је протеклих година знатно ојачало институционалне механизме расподјеле
намијењених средстава. Путем суфинансирања пројеката и других видова подршке по пројектним
линијама, дат је значајан замајац оснаживању невладиног сектора и унапрјеђењу партнерског
односа са нашом локалном заједницом. 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 Приједор.
Напријед наведено је видљиво из пројеката који су реализовани и сви су у интересу за Град и
грађане.
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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