ПРОЈЕКАТ АКАДЕМИЈА ЗА ГРАЂАНЕ
Општина Добој је са Мисиjом OЕБС-а у БиХ у првој половини 2011. године
потписала споразум о реализацији Пилот пројекта Академија за грађане који је
успјешно реализован у седам општина у Босни и Херцеговини.
После успјешно имплментираног Пилот пројекта крајем 2011. године,
настављено је у марту 2012. године с активностима за провођење II циклуса Академије
за грађане и у општини Добој која је постала лидер општина у наставку Академије која
се проводи у 23 општине у БиХ.

Пројекат Академија за грађане је едукативни програм, намијењен је
грађанима и представницима локалних заједница и група с циљем побољшања
комуникације између грађана и локалног нивоа власти, те побољшања знања
грађана о начину и систему функционисања општине/града као и повећања
интереса грађања за активније учешће у планирању, креирању, доношењу и
примјени општинских одлука.
Општина Добој је 31.05. 2012. годинe успјешно завршила с имплементацијом II
циклус Академија за грађане.
Учесници Академије у општини Добој су имали прилику да стекну ново или допуне
већ стечено знање о систему и начину функционисања локалног нивоа власти.
Одређене теме презентовали су предавачи из стручног тима општине Добој у оквиру
осам тематских цјелина - план и програм предавања у прилогу можете погледати.

На свечано одржаној сједници 21.06.2012. године, Предсједник општине Добој,
г-дин Здравко Петровић је уручио цертификате учесницима Академије (48).
Представник Мисије ОЕБС-а, г-дин Едуар Мишкуф, шеф канцеларије у Добоју
за посебан вид сарадње и изузетно квалитетно одржана предавања је уручио
захвалнице предавачима: мр Гордани Дејановић, Марици Илић, Бојани Васиљевић,
Славици Живковић, Ранки Ивић, Ксенији Мичић, Синиши Лукић, Драгану Сушић, Тањи
Јефтић-Чакаревић, Александру Новаковић, Здравку Ђуричићу и Суваду Куловац.

Оно што вриједи посебно истаћи је, да су учесници дали високу оцјену овом
Пројекту, сматрајући да оваквом виду комуникације између грађана и општине треба
посветити посебну пажњу, јер имамо значајан број грађанa који желе да се ближе
упознају с административним процедурама у општини Добој и стекну одређено знање
на основу којег ће моћи благовремено утицати на доношење одлука које значајно утичу
на квалитет живота локалног становништва.
Напомињемо, да је Академија за грађане у општини Добој имала изузетну
подршку општинског руководства, посебно Начелника општине Добој, г-дина
Обрена Петровића, те је тиме у потпуности испунила очекивања и свој основни
циљ због којег је и успјешно реализована у два протекла циклуса.

ПРИЛОГ:
1. Промотивни спот
2. План и програм предавања Академије
3. Информација о провођењу пројекта Академија за грађане- II циклус усвојена на
Скупшти општине Добој 31.05.2012 .године

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА
Бр.:

Датум и вријеме одржавања:

Тема:

Предавачи:

1.

12.04.2012. у 16 часова, Дом војске,
Добој

Локална
самоуправа, избори
за тијела Општине и
МЗ

Ранка Ивић,
Славица Живковић

2.

19.04.2012. у 16 часова, Дом војске,
Добој

Урбанизам и
заштита околине

Синиша Лукић,
Ксенија Мичић

3.

26.04.2012. у 16 часова, Дом војске,
Добој

Визија стратешког
развоја и
реализација кроз
буџетско планирање
Општине

Марица Илић, Бојана
Васиљевић

4.

03.05.2012. у 16 часова, Дом војске,
Добој

Јавна безбједност

Драган Сушић

5.

10.05.2011. у 16 часова, Дом војске,
Добој

6.

17.05.2011. у 16 часова, Дом војске,
Добој

7.

24.05.2011. у 16 часова, Дом војске,
Добој

8.

31.05.2011. у 16. часова, Дом војске,
Добој

Грађани као
корисници услуга
Општине, установа
и предузећа
Грађани и
невладине
организације као
партнери
Модалитети
комуникације и
учешће грађана у
одлучивању

Рад и активизам
младих у заједници

мр Гордана Дејановић

Тања Јефтић
Чакаревић,
Александар
Новаковић, Здравко
Ђуричић

Сувад Куловац

Добој,30.03.2012.год.
Координатор радне групе
Мр Гордана Дејановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК
РАДНА ГРУПА
ПРОЈЕКАТ: АКАДЕМИЈА ЗА ГРАЂАНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА
АКАДЕМИЈА ЗА ГРАЂАНЕ - II ЦИКЛУС

Добој, 18.05.2012. године

I. У В О Д
Општина Добој је са Мисиjом OЕБС-а у БиХ у првој половини 2011. године
потписала споразум о реализацији Пилот пројекта Академија за грађане који је
успјешно реализован у седам општина у Босни и Херцеговини.
После успјешно имплментираног Пилот пројекта крајем 2011. године,
настављено је у марту 2012. године с активностима за провођење II циклуса Академије
за грађане и у општини Добој која је постала лидер општина у наставку Академије која
се проводи у 23 општине у БиХ.
Пројекат Академија за грађане (Академија) је едукативни програм који проводе
локалне власти, намијењен грађанима и представницима локалних заједница и група с
циљем побољшања приступа грађанима од стране локалне самоуправе, побољшања
знања грађана о управи као и повећања интереса грађања за активније учешће у
планирању, имплементацији и евалуацији општинских одлука и/или планова.
II. ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
Радна група:
Радна група за провођење пројекта Академија именована је од стране Начелника
општине Добој у слиједећем саставу: координатор активности на пројекту мр Гордана
Дејановић, Славица Живковић, Мaрица Илић, Бојана Васиљевић, Синиша Лукић,
Ксенија Мичић, Елдина Мехинагић, Тања Чакаревић-Јефтић, Здравко Ђуричић,
Александар Новаковић и Драган Сушић.
Додатно су ангажовани предавачи Ранка Ивић умјесто Елдине Мехинагић која је
оправдано била одсутна и Сувад Куловац је ангажован за осму тему по избору
предавача и полазника.
Радна група успјешно завршава имплементацију II циклусa Пројекта Академија
у пракси према дефинисаним обавезама и задацима како слиједи:
-

Дефинисaни су ресурси потребни за провођење Академије у oпштини
Добој и Начелник је благовремено материјално подржао овај Пројекат;
Дефинисан је план активности Радне групе за провођење Академије у
Општини;
Именовани су предавачи за осам тема;
Утврђени су садржаји за свако предавање заједно са предавачима;
Обезбјеђена је администрација присуства полазника Академије и друга
битна питања везана за Пројекат;
Благовремено се врши припрема материјала за свако предавање заједно са
предавачима;
Обезбјеђен је пропагандни, позивни и други материјал за представљање
Пројекта у јавности и извршена његова дистрибуција;

-

-

-

Организован је и обезбјеђен пријем грађана заинтересованих за учешће у
пројекту, те је извршен одабир полазника према унапријед утврђеним
критеријумима;
Благовремено се прати имплементација предавања;
Развијен је образац за евалуацију предавања који попуњавају полазници
послије сваког завршеног предавања;
Израђено је више информација за веб страницу Академије за грађане
БиХ, веб страницу општине Добој, затим више најава и обавјештења за
медије и други материјали ради упознавања Скупштине општине Добој,
Начелника општине Добој и јавности о реализацији Пројекта;
Успостављена је стална адекватна сарадња са OЕБС - ом;
Обезбјеђени су сви услови да се може извршити додјела цертификата
полазницима Академије у мјесецу јуну 2012 .године.

Активности на реализацији Академије:
Радна група Пројекта Академија за грађане је успјешно започела с презентовањем
утврђених тема 12.04.2012. године.
Обезбјеђена је медијска покривеност о садржају пројекта Академије као и потпуно
информисање грађана о радњама, начинима пријаве, њиховог учешћа и темама које ће
бити презентоване у оквиру овог пројекта.
Утврђене теме како је планирано презентују се седмично (четвртком) у сали
Скупштине општине Добој у термину од 16. часова. До данас је презентовано 6
тематских цјелина, те је у наредне двије седмице планирана обрада још двије теме
након којих Академија завршава с радом 31.05.2012. године.
Полазници Академије:
-

У првој фази реализације пројекта док су трајале активности на обавјештавању и
анимирању грађана, број заинтересованих полазника се кретао преко 70.

-

У раду Академије II циклус учествује 58 полазника по коначној одлуци и
опредјељењу грађана.

-

То, између осталог, говори и да су грађани дали значаја овом пројекту и
оцијенили га као квалитетан и потребан за даљу едукацију грађана.

Структура полазника:
-

У структури полазника Академије обухваћени су старосни,
територијални, етнички и други утврђени и потребни критеријуми.

полни,

-

Контакти свих полазника Академије су у електронској форми сачувани и
достављени за централну веб страницу Академије БиХ, путем које ће учесници
моћи учествовати у форуму Академије, као и у даљим активностима за брже
ширење друштвене мреже грађана који ће моћи активно учествовати у

планирању, креирању, оцјени
општини Добој

доношења и реализације одлука у пракси у

Подршка пројекту:
-

Током пројекта, максималну подршку је дао Начелник општине Добој као и
представници локалне канцеларије ОЕБС-а, који су сво вријеме пратили рад
Академије.

-

Свим полазницима Академије за грађане који су присуствовали већини
предавања биће додијељени цертификати на свечано уприличеној сједници у
мјесецу јуну 2012. године.

Будућност пројекта:
Радна група овог Пројекта истиче да је према утврђеном Плану рада успјешно
извршена реализација свих планираних активности, те да ће II циклус Академије знатно
допринијети ширењу сазнања грађана о локалном нивоу власти и њиховој законској
могућности за активније учешће у њеном раду с циљем побољшања живота локалног
становништва.
Дакле, Академија не промовише ниједну политичку странку ни покрет, њен
основни циљ је да приближи организацију и рад тијела управе грађанима, као и да
допринесе побољшању квантитета и квалитета информација и приједлога грађана.
Наставак Академије се планира и у нареним годинама и то најмање два пута
годишње с тим да у потпуности организацију овог Пројекта би самостално требала
преузети општина Добој.

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ
мр Гордана Дејановић

