
 

 

 

Пројекат “МЕГ”- „Изградња примарног канализационог система у насељима 
Орловача, Чиркин Поље и дијелу индустријске зоне Свале“ 

 
Период 
имплементац
ије 

Јун 2018.- 
Децембар 
2018. године 

Одговорна 
организацио
на јединица 

Одсјек за стратешко планирање, управљање 
пројектима И развојем и Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове, заштиту 
животне средине и 
имовинско правне послове 

Укупна вриједност пројекта 543.711,71 КМ Назив 
екстерно
г извора 

финансира
ња 

- Развојни програм 
Уједињених 
нација – УНДП и 

- Влада Швицарске 

Буџет Града 278.223,56 КМ 

Екстерни извор 265.488,15 КМ 

 

 

 

 

 

 

 
Кратак 

опис 
пројекта 

Влада Швицарске је 2016. године покренула Пројекат опћинског околишног и 
економског управљања (МЕГ). Пројекат је дио Програма сарадње Швицарске у 
БиХ, у домену Локалне управе и опћинских услуга, а реализира га Развојни 
програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. 

Циљ МЕГ пројекта је побољшање опћинског система управљања развојем, те 
услуга у секторима околиша и економије. Побољшања ће резултирати бољим 
услугама за грађане на локалном нивоу, те већом одговорношћу и изградњом 
повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Пројекат ће 
суфинансирати приоритетне пројекте партнерских ЈЛС у максималном износ од 
50% вриједности цјелокупне инвестиције. Пројекат МЕГ има више компоненти. 

У оквиру Пројекта „МЕГ“ за 2018. годину, везано за унапређење 
инфраструктуре водовода и канализације, Град Приједор учествује са Пројектом 
„Изградња примарног канализационог система у насељима Орловача, Чиркин 
Поље и дијелу индустријске зоне Свале“, који подразумијева изградњу 3.137,94 
метара канализационог цјевовода у насељима Орловача, Чиркин Поље и дијелу 
индустријске зоне Свале. 

 

 

 
 

Партнери 
на 
пројекту 

- Град Приједор, 
- Влада Швицарске и 
- Развојни програм Уједињених нација – УНДП. 

 

   
 

 

 

 

Очекива
ни 
резулта
т 

 

Укупно изграђено 3.137,94 метара канализационог цјевоводаи то: 

- 2.115,22 м цјевовода пречника 500 мм, 

- 553,86 м цјевовода пречника 400 мм и 

- 468,86 м цјевовода пречника 300 мм. 

 
 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ 
 
 
 
 
 



 

 

 

Projekat “MEG”- „Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima 
Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale“ 

 
Period 
implementacije 

Jun 2018.- 
Decembar 2018. 
godine 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odsjek za strateško planiranje, upravljanje 
projektima I razvojem i Odjeljenje za saobraćaj, 
komunalne poslove, zaštitu životne sredine i 
imovinsko pravne poslove 

Ukupna vrijednost projekta 543.711,71 KM Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

- Razvojni program 
Ujedinjenih nacija – 
UNDP i 

- Vlada Švicarske 

Budžet Grada 278.223,56 KM 

Eksterni izvor 265.488,15 KM 

 

 

 

 

 

 

 
Kratak opis 

projekta 

Vlada Švicarske je 2016. godine pokrenula Projekat općinskog okolišnog i 
ekonomskog upravljanja (MEG). Projekat je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u 
domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih 
nacija (UNDP) u BiH. 

Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga 
u sektorima okoliša i ekonomije. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane 
na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih 
vlasti, građana i privrede. Projekat će sufinansirati prioritetne projekte partnerskih JLS u 
maksimalnom iznos od 50% vrijednosti cjelokupne investicije. Projekat MEG ima više 
komponenti. 

U okviru Projekta „MEG“ za 2018. godinu, vezano za unapređenje infrastrukture 
vodovoda i kanalizacije, Grad Prijedor učestvuje sa Projektom „Izgradnja primarnog 
kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale“, 
koji podrazumijeva izgradnju 3.137,94 metara kanalizacionog cjevovoda u naseljima 
Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale. 

 

 

 
 

Partneri na 
projektu 

- Grad Prijedor, 
- Vlada Švicarske i 
- Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP. 

 

   
 

 

 

 

Očekivani 
rezultat 

 

Ukupno izgrađeno 3.137,94 metara kanalizacionog cjevovodai to: 

- 2.115,22 m cjevovoda prečnika 500 mm, 

- 553,86 m cjevovoda prečnika 400 mm i 

- 468,86 m cjevovoda prečnika 300 mm. 

 
 

KAPITALNI PROJEKAT 
 


