
 

 

 
Пројекат “МЕГ”- „Постицаји запошљавању кроз унапређење конкурентности 
МСП-а“ 

Период 
имплементације 

 

Мај 2018 - Мај 
2019. године 

Одговорна 
организациона 
јединица 

 

Одсјек за стратешко планирање, управљање 
пројектима И развојем и Одјељење за привреду И 
пољопривреду 

Укупна вриједност пројекта 
(без ПДВ-а) 

91.654,00 КМ 
Назив 

екстерног 
извора 

финансирања 

- Развојни програм 
Уједињених нација – УНДП, 

- Влада Швицарске и 
- Привредни субјекти 

Буџет Града 51.368,00 КМ 

Екстерни извор 40.016,00 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 унапријеђење пословног 
окружења и запошљавање, Град Приједор учествује са Пројектом „Подстицаји 
запошљавању кроз унапређење конкурентности МСП-а“ у Приједору, који представља 
нову линију у буџету Града Приједора, креирану као одговор на директне консултације са 
локалним МСП-а и засновану на приједлозима послодаваца да се пружи подршка 
унапређењу конкурентности пословних субјеката, поред постојеће подршке 
запошљавању. Кроз нови програм подстицаја, Град Приједор ће подржати запошљавање 
увођењем подршке за набавку производне опреме или машина за пословне субјекте из 
области металопрераде и дрвопрераде, који ће финансијски учествовати у трошковима 
набавке с најмање 40% од укупне вриједност набавке. 
Максималан износ подршке по кориснику износи 20.000,00 КМ, а као дио програма 
подстицаја, 
корисници ће, до краја марта 2019. године, морати запослити укупно 10 нових радника. 

 

 

 

 
Партнери на 

пројекту 

- Град Приједор, 
- Влада Швицарске, 

- Развојни програм Уједињених нација – УНДП и 
- Привредни субјекти Града Приједор. 

 

   
 

 

 

 

 
Очекивани 
резултaт 

Пројектом се желе постићи следећи резултати: 
 

-Креирано 10 нових радних мјеста, 

-3% повећања прихода пословних субјеката, изабраних корисника, у 2018. у односу на 

2017. Годину (у складу са званичним финансијским извјештајима за 2017. и 2018. годину), 

-Припремљен Извјештај о ефектима новог програма постицаја. 
 

Дефиниција новог радног мјеста подразумијева: позиција са пуним радним временом, 

минималног трајања од 6 мјесеци, заснована на потписаном Уговору о раду. 

 

 
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 



 

 

 
Projekat “MEG”- „Posticaji zapošljavanju kroz unapređenje konkurentnosti MSP-a“ 

Period 
implementacije 

 

Maj 2018 - Maj 
2019. godine 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

 

Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima 
I razvojem i Odjeljenje za privredu I poljoprivredu 

Ukupna vrijednost projekta 
(bez PDV-a) 

91.654,00 KM 
Naziv 

eksternog 
izvora 

finansiranja 

- Razvojni program 
Ujedinjenih nacija – UNDP, 

- Vlada Švicarske i 
- Privredni subjekti 

Budžet Grada 51.368,00 KM 

Eksterni izvor 40.016,00 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 unaprijeđenje poslovnog okruženja i 
zapošljavanje, Grad Prijedor učestvuje sa Projektom „Podsticaji zapošljavanju kroz unapređenje 
konkurentnosti MSP-a“ u Prijedoru, koji predstavlja novu liniju u budžetu Grada Prijedora, 
kreiranu kao odgovor na direktne konsultacije sa lokalnim MSP-a i zasnovanu na prijedlozima 
poslodavaca da se pruži podrška unapređenju konkurentnosti poslovnih subjekata, pored 
postojeće podrške zapošljavanju. Kroz novi program podsticaja, Grad Prijedor će podržati 
zapošljavanje uvođenjem podrške za nabavku proizvodne opreme ili mašina za poslovne subjekte 
iz oblasti metaloprerade i drvoprerade, koji će finansijski učestvovati u troškovima nabavke s 
najmanje 40% od ukupne vrijednost nabavke. 

Maksimalan iznos podrške po korisniku iznosi 20.000,00 KM, a kao dio programa podsticaja, 
korisnici će, do kraja marta 2019. godine, morati zaposliti ukupno 10 novih radnika. 

 

 

 

 
Partneri na 

projektu 

- Grad Prijedor, 
- Vlada Švicarske, 

- Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP i 
- Privredni subjekti Grada Prijedor. 

 

   
 

 

 

 

 
Očekivani 
rezultat 

Projektom se žele postići sledeći rezultati: 
 

-Kreirano 10 novih radnih mjesta, 

-3% povećanja prihoda poslovnih subjekata, izabranih korisnika, u 2018. u odnosu na 

2017. Godinu (u skladu sa zvaničnim finansijskim izvještajima za 2017. i 2018. godinu), 

-Pripremljen Izvještaj o efektima novog programa posticaja. 
 

Definicija novog radnog mjesta podrazumijeva: pozicija sa punim radnim vremenom, 

minimalnog trajanja od 6 mjeseci, zasnovana na potpisanom Ugovoru o radu. 

 
 

OSTALI PROJEKTI 
 


