
 

Пројекат “Дијаспора за развој”-  „Партнерство дијаспоре и Града Приједора у 
функцији 

                                                            развоја локалне економије“ 
 

Период 
имплементациј
е 

12 мјесеци 
01.08.2017.-
31.07.2018.год. 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима 
И развојем 

Укупна вриједност пројекта 74.550,00 КМ Назив 
екстерних 

извора 
финансира

ња 

- Швајцарска Амбасада у 
Босни и Херцеговини 
54.060,00 КМ 

- Предузеће ,,ЦРОМЕX'' 
д.о.о. 
6.300,00 КМ 

 

Буџет Града 14.190,00 КМ 

Екстерни извори 60.360,00 КМ 

Кратак опис 
пројекта 

Овим пројектом жели се постићи већа укљученост дијаспоре у фунцкији развоја локалне 

привреде. Наиме, предвиђеним активностима желе се ојачати локални капацитети, који ће за 

резултат имати бољу повезаност дијаспоре са локалном привредом,  стварање нове вриједности и 

запошљавање нових радника. Сходно томе, Град Приједор ће овим пројектом успоставити модел 

сарадње дијаспоре и локалне заједнице, те кроз набавку нове машине и репроматеријала  створити 

услове за обуку и запошљавање нових радника. Набавком нове опреме обучиће се минимално  7 

радника, а запослити минимално 4 радника у предузећу „ЦРОМЕX“ д.о.о. Истовремено, набавком 

опреме предузеће „ЦРОМЕX“ д.о.о. ће унаприједити своју техничку опремљеност, те ојачати своју 

конкурентску позицију како на домаћем тако и на страном тржишту, с обзиром да предузеће 

„ЦРОМЕX“ д.о.о. извози више од 60 % својих производа.  

Улога дијаспоре на овом пројекту је вишеструко значајна. Наиме, познато је да  Град Приједор има 

веома велику и значајну дијаспору и да постоји веома добра сарадња дијаспоре и локалне 

заједнице већ дужи период. Овим пројектом Град Приједор жели да унаприједи постојећу сарадњу  

кроз сет предвиђених активности, тако што ће увезати пословну дијаспору са локланом привредом  

и креирати wеб платформу у оквиру које ће бити подаци о дијаспори и која ће унаприједити 

пословну комуникацију дијаспоре са локланом привредом. Пројектом ће се такође  обезбједити 

трансфер знања из дијаспоре у погледу обука за нове раднике. Иначе, Мирсад Рамић, власник 

предузећа „ЦРОМЕX“ д.о.о. је живио са породицом у Швајцарској и повратник је у Град Приједор. У 

Швајцарској је остварио  веома добру сарадњу са пословном дијаспором, те је та знања, искуства  и 

добре пословне односе преточио у Град Приједор и основао предузеће „ЦРОМЕX“ д.о.о. које 

тренутно запошљава  41 радника.    

 Партнери на 
пројекту 

- Град Приједор, 
- Агенција за економски развој Града Приједор „ПРЕДА-ПД“ 
- Швајцарска Амбасада у Босни и Херцеговини 
- Предузеће ,,ЦРОМЕX'' д.о.о. 

 

                                                  
                    

Очекивани 
резултат 

1. Успостављен  сарадња између  дијаспоре и локалне пословне  заједнице те створени 

услови за обуку и запошљавање у металном сектору. Наиме, остварењу овог резултат претходе 

активности којима ће се извршити набавка нове машине за обраду позиција од метала и пратеће 

опреме, као и набавку репроматеријала. На овој машини ће се обучавати минимално 7 радника, од 

којих ће најмање 4 бити запослено у предузећу „ЦРОМЕX“. На овај начин ће се унаприједити 

капацитети предузећа „ЦРОМЕX“ и створити предуслови за бољу привредну сарадњу дијаспоре и 

локалне привреде. 

2. Повећан интерес дијаспоре за сарадњу са локалном привредом.  



 

Projekat “Dijaspora za razvoj”-  „Partnerstvo dijaspore i Grada Prijedora u funkciji 
                                                            razvoja lokalne ekonomije“ 

 

Period 
implementacije 

12 mjeseci 
01.08.2017.-
31.07.2018.god. 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima I 
razvojem 

Ukupna vrijednost projekta 74.550,00 KM Naziv 
eksternih 

izvora 
finansiranja 

- Švajcarska Ambasada u 
Bosni i Hercegovini 
54.060,00 KM 

- Preduzeće ,,CROMEX'' d.o.o. 
6.300,00 KM 

 

Budžet Grada 14.190,00 KM 

Eksterni izvori 60.360,00 KM 

Kratak opis 
projekta 

Ovim projektom želi se postići veća uključenost dijaspore u funckiji razvoja lokalne privrede. Naime, 

predviđenim aktivnostima žele se ojačati lokalni kapaciteti, koji će za rezultat imati bolju povezanost 

dijaspore sa lokalnom privredom,  stvaranje nove vrijednosti i zapošljavanje novih radnika. Shodno tome, 

Grad Prijedor će ovim projektom uspostaviti model saradnje dijaspore i lokalne zajednice, te kroz nabavku 

nove mašine i repromaterijala  stvoriti uslove za obuku i zapošljavanje novih radnika. Nabavkom nove 

opreme obučiće se minimalno  7 radnika, a zaposliti minimalno 4 radnika u preduzeću „CROMEX“ d.o.o. 

Istovremeno, nabavkom opreme preduzeće „CROMEX“ d.o.o. će unaprijediti svoju tehničku opremljenost, 

te ojačati svoju konkurentsku poziciju kako na domaćem tako i na stranom tržištu, s obzirom da preduzeće 

„CROMEX“ d.o.o. izvozi više od 60 % svojih proizvoda.  

Uloga dijaspore na ovom projektu je višestruko značajna. Naime, poznato je da  Grad Prijedor ima veoma 

veliku i značajnu dijasporu i da postoji veoma dobra saradnja dijaspore i lokalne zajednice već duži period. 

Ovim projektom Grad Prijedor želi da unaprijedi postojeću saradnju  kroz set predviđenih aktivnosti, tako 

što će uvezati poslovnu dijasporu sa loklanom privredom  i kreirati web platformu u okviru koje će biti 

podaci o dijaspori i koja će unaprijediti poslovnu komunikaciju dijaspore sa loklanom privredom. 

Projektom će se takođe  obezbjediti transfer znanja iz dijaspore u pogledu obuka za nove radnike. Inače, 

Mirsad Ramić, vlasnik preduzeća „CROMEX“ d.o.o. je živio sa porodicom u Švajcarskoj i povratnik je u Grad 

Prijedor. U Švajcarskoj je ostvario  veoma dobru saradnju sa poslovnom dijasporom, te je ta znanja, 

iskustva  i dobre poslovne odnose pretočio u Grad Prijedor i osnovao preduzeće „CROMEX“ d.o.o. koje 

trenutno zapošljava  41 radnika.    

 Partneri na 
projektu 

- Grad Prijedor, 
- Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“ 
- Švajcarska Ambasada u Bosni i Hercegovini 
- Preduzeće ,,CROMEX'' d.o.o. 

 

                                                  
                    

Očekivani 
rezultat 

1. Uspostavljen  saradnja između  dijaspore i lokalne poslovne  zajednice te stvoreni uslovi za obuku 

i zapošljavanje u metalnom sektoru. Naime, ostvarenju ovog rezultat prethode aktivnosti kojima će se 

izvršiti nabavka nove mašine za obradu pozicija od metala i prateće opreme, kao i nabavku 

repromaterijala. Na ovoj mašini će se obučavati minimalno 7 radnika, od kojih će najmanje 4 biti zaposleno 

u preduzeću „CROMEX“. Na ovaj način će se unaprijediti kapaciteti preduzeća „CROMEX“ i stvoriti 

preduslovi za bolju privrednu saradnju dijaspore i lokalne privrede. 

2. Povećan interes dijaspore za saradnju sa lokalnom privredom.  

 

  


