
 

 

 

Пројекат “РАСТ”-  „Инфраструктурно уређење дијела Индустријске зоне 
„ЦЕЛПАК“ у 

                                   Приједору“ 
 

Период 
имплементациј
е 

Децембар 
2017-јун 
2018.године 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одсјек за стратешко планирање, управљање 
пројектима И развојем 

Укупна вриједност пројекта 715.737,00 КМ Назив 
екстерног 
извора 

финансира
ња 

Америчка агенција за 
међународни развој-УСАИД Буџет Града 345.737,00 КМ 

Екстерни извор 370.000,00 КМ 

Кратак опис 
пројекта 

Пројекат „РАСТ“ финансира Америчка агенција за међународни развој-

УСАИД, а заједничк  имплементирају ЦРС (Цатхолиц Релиеф Сервицес)- Амерички 

каритас и Град Приједор. Пројекат “РАСТ” је двогодишњи пројекат који има за 

циљ, поред подршке ЈЛС при успостави повољног пословног окружења у складу 

са БФЦ критеријима (који град Приједор посједује) и имплементацију мањих 

инфраструктурних пројеката везаних за континуирано унапређење локалног 

пословног окружења. 

           У оквиру Пројекта „РАСТ“, Град Приједор учествује са Пројектом 

„Инфраструктурно уређење дијела Индустријске зоне „ЦЕЛПАК“ у Приједору, који 

подразумијева изградњу саобраћајнице Ц105, у дужини од цца 402 м, кроз ткз 

„дрвени простор“, са  комплетном комуналном инфраструктуром, тротоаром и 

уличном лед расвјетом. 

 

Партнери на 
пројекту 

- Град Приједор, 
- Агенција за економски развој Града Приједор „ПРЕДА-ПД“ , 
- Америчка агенција за међународни развој- УСАИД и 
- Цатхолиц Релиеф Сервицес- ЦРС 

 

                                                                
                    

Очекивани 
резултат 

Изграђена саобраћајница Ц105, у дужини цца 402м, кроз Индустријску зону 

„ЦЕЛПАК“, ткз. „дрвени простор“, са  комплетном комуналном инфраструктуром, 

тротоаром и уличном лед расвјетом. 

 

 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ 



 

Projekat “RAST”-  „Infrastrukturno uređenje dijela Industrijske zone „CELPAK“ u 
                                   Prijedoru“ 

 

Period 
implementacije 

Decembar 2017-
jun 2018.godine 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odsjek za strateško planiranje, upravljanje 
projektima I razvojem 

Ukupna vrijednost projekta 715.737,00 KM Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

Američka agencija za 
međunarodni razvoj-USAID Budžet Grada 345.737,00 KM 

Eksterni izvor 370.000,00 KM 

Kratak opis 
projekta 

Projekat „RAST“ finansira Američka agencija za međunarodni razvoj-USAID, a 

zajedničk  implementiraju CRS (Catholic Relief Services)- Američki karitas i Grad 

Prijedor. Projekat “RAST” je dvogodišnji projekat koji ima za cilj, pored podrške JLS pri 

uspostavi povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa BFC kriterijima (koji grad Prijedor 

posjeduje) i implementaciju manjih infrastrukturnih projekata vezanih za kontinuirano 

unapređenje lokalnog poslovnog okruženja. 

           U okviru Projekta „RAST“, Grad Prijedor učestvuje sa Projektom 

„Infrastrukturno uređenje dijela Industrijske zone „CELPAK“ u Prijedoru, koji 

podrazumijeva izgradnju saobraćajnice C105, u dužini od cca 402 m, kroz tkz „drveni 

prostor“, sa  kompletnom komunalnom infrastrukturom, trotoarom i uličnom led 

rasvjetom. 

 

Partneri na 
projektu 

- Grad Prijedor, 
- Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“ , 
- Američka agencija za međunarodni razvoj- USAID i 
- Catholic Relief Services- CRS 

 

                                                                
                    

Očekivani 
rezultat 

Izgrađena saobraćajnica C105, u dužini cca 402m, kroz Industrijsku zonu „CELPAK“, 

tkz. „drveni prostor“, sa  kompletnom komunalnom infrastrukturom, trotoarom i 

uličnom led rasvjetom. 

 

 

KAPITALNI PROJEKAT 


