
Назив организације  
Савез за повратак избјеглих и расељених особа Босанске 
Крајине, скраћено ‘’СПИР Босанске Крајине’’ 

 Врста организације Удружење грађана 

 Поље дјеловања 

Проведба друштвено-корисних пројеката и програма од значаја 
за све грађане, држављане БиХ, а нарочито за жртве рата, 
повратнике, избјегле и расељене особе, друге маргинализиране 
скупине, појединце са подручја Регије града Приједор и Босанске 
Крајине у цјелини. 

Подручје дјеловања         Регија града Приједор и Босанска Крајина у цјелини 

 Адреса Орловача 21. 

 Град, Општина, поштански број Приједор, 79100 

 Телефон 052 213 668, 061 852 766 

 Фаx 052 213 668 

 Е-маил  spirbosanskekrajine@gmail.com 

 Wеб Фб.одрживи повратак босанске крајине 

Датум, број и мјесто регистрације 
09.05.2016, БРОЈ: Ф-1-45/16 Основни Суд Бања Лука 

 Визија 

Проводитељ овог пројекта и његов корисник је Удружење’’СПИР 
Босанске Крајине’’Приједор, а циљна скупина која ће имати 
користи од пројекта или његови директни корисници су расељене 
особе и избјеглице у статусу повратка, повратници који су се већ 
вратили, а особито они који нису примили никакву помоћ у 
обнови и повратку, односно маргинализиране скупине из овог и 
других сличних статуса с циљем унапрјеђења социјално-
економског положаја и статуса ових категорија друштва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Мисија 

1. Оснивање И регистрирање произвођача органске хране у 
Регији града Приједор, уз сарадњу са Савез Органско 
ФБиХ, који је оснивач мреже Соутх Еаст Еуропеан 
Нетwорк(СЕЕОН) са сједиштем у Берлину. 

2. Оснивање малог И средњег предузетништва за друге 
дјелатности у Регији града Приједор 

 Циљне групе 

Примарни циљ је да се, уз сарадњу са одјељењима градске 
управе Приједор, локалним заједницама градске регије, 
министарствима Владе РС, ФБиХ и БиХ, оснази међусобна 
сурадња, као и сурадња с грађанима у стварању социјалног 
окружења за економско оснаживање повратка избјеглих и 
расељених особа, њихов Одрживи повратак, као и одрживи 
развој Регије града Приједор и Босанске Крајине у цјелини. 



Вриједности рада Удружења               

1. Пружање помоћи при инвестирању у предузетништво, 
2. Економска едукација са пружањем бесплатне правне 

помоћи, 
3. Оснивање и регистрирање произвођача органске хране, 
4. Оснивање малог и средњег предузетништва и 
5. Праћење и надзор одобрених пројеката малог и средњег 

предузетништва са преусмјеравањима по потребама 
тржишта. 

Актуелно  

Формирање експертног тима за едукацију, менаџмент и 
мониторинг за предузетништво у регији града Приједор и 
Босанској Крајини у цјелини 

 

 


