
 

 

 

Пројекат „Развојем предузетничке инфраструктуре до бољег пословног  
окружења“ -      

                ,,Бизнис инкубациони центар – БИЦ’’ 

Период 
имплементациј
е 

15.02.2017-
31.01.2018. 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одјељење за привреду И пољопривреду И 
Агенција ,,ПРЕДА-ПД’’ 

Укупна вриједност пројекта 133.216,20 КМ Назив 
екстерног 
извора 

финансира
ња 

Финансијски механизам за 
финансирање пројеката 
интегрисаног И одрживог 
локалног развоја у Републици 
Српској 2016-2017. 

Буџет Града 33.579,00 КМ 

Екстерни извор 99.637,20 КМ 

Кратак опис 
пројекта 

        Пројекат је иницијатива покренута са локалног нивоа. Креиран је у сврху 

побољшања пословног окружења, кроз развој бизнис инкубационог центра и 

стварање услова за развој креативне индустрије и осталих врста иновативних 

дјелатности. У оквиру пројекта планирана је реконструкција и опремање 

неопходном техничком опремом и намјештајем 232 м2 канцеларијских простора, 

у оквиру Пословног центра Приједор  (бивша управна зграда „Целпак“). Простори 

ће бити на располагању заинтересованим привредним субјектима, као помоћ у 

развоју и инкубацји њиховог бизниса.  

Партнери на 
пројекту 

- Европска унија, 
- Развојни програм Уједињених нација – УНДП БиХ, 
- Град Приједор, 
- Министарство финансија Републике Српске, 
- Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, 
- Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, 
- Агенција за економски развој Града Приједор „ПРЕДА-ПД“. 

 

 

                                                              
                    

Очекивани 
резултат 

             Реконструисано и опремљено неопходном техничком опремом и 
намјештајем 232 м2 канцеларијског простора, подијељено у 14 канцеларија, 
кухињом и мокрим чвором. 

 

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 



 

Projekat „Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog  okruženja“ -      
                ,,Biznis inkubacioni centar – BIC’’ 

Period 
implementacije 

15.02.2017-
31.01.2018. 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odjeljenje za privredu I poljoprivredu I Agencija 
,,PREDA-PD’’ 

Ukupna vrijednost projekta 133.216,20 KM Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

Finansijski mehanizam za 
finansiranje projekata 
integrisanog I održivog lokalnog 
razvoja u Republici Srpskoj 
2016-2017. 

Budžet Grada 33.579,00 KM 

Eksterni izvor 99.637,20 KM 

Kratak opis 
projekta 

        Projekat je inicijativa pokrenuta sa lokalnog nivoa. Kreiran je u svrhu poboljšanja 

poslovnog okruženja, kroz razvoj biznis inkubacionog centra i stvaranje uslova za razvoj 

kreativne industrije i ostalih vrsta inovativnih djelatnosti. U okviru projekta planirana je 

rekonstrukcija i opremanje neophodnom tehničkom opremom i namještajem 232 m2 

kancelarijskih prostora, u okviru Poslovnog centra Prijedor  (bivša upravna zgrada 

„Celpak“). Prostori će biti na raspolaganju zainteresovanim privrednim subjektima, kao 

pomoć u razvoju i inkubacji njihovog biznisa.  

Partneri na 
projektu 

- Evropska unija, 
- Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP BiH, 
- Grad Prijedor, 
- Ministarstvo finansija Republike Srpske, 
- Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, 
- Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, 
- Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“. 

 

 

                                                              
                    

Očekivani 
rezultat 

             Rekonstruisano i opremljeno neophodnom tehničkom opremom i namještajem 
232 m2 kancelarijskog prostora, podijeljeno u 14 kancelarija, kuhinjom i mokrim 
čvorom. 

 

 

OSTALI PROJEKTI 


