
Реализована три пројекта изабрана на форумима 
грађана у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних 

заједница у БиХ“ 

 
У оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ који 

финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи Развојни програм Уједињених 
нација (УНДП) у Босни и Херцеговини, у партнерству са Градом Бијељина реализована 
су 3 пројекта који су препознати као приоритетни у мјесним заједницама Црњелово 
Горње, Соколски дом и Вршани.  
 

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина је 
кординатор овог пројекта, а у пројекту учествује 5 партнерских мјесних заједница са 
подручја града Бијељине и то: Црњелово Горње, Доњи Загони, Соколски дом, Ново 
Насеље и Вршани. У склопу овог пројекта расписан је директни позив за пројектне 
партнерске мјесне заједнице из Града Бијељина, које учествују у овом пројекту и које 
су пријавиле приоритетне пројектне приједлоге. Ови приједлози дефинисани су на 
форумима грађана, у наведеним мјесним заједницама. 
 

У Мјесној заједници Црњелово Горње реализован је пројекат “Дјеца су наше 
благо”. Овим пројектом извршена је замјена 26 прозора различитих димензија у 6 
учионица у ЈУ ОШ “Свети Сава” Црњелово Горње. Реализацијом овог пројекта је 
побољшана енергетска ефикасност, услови и квалитет извођења наставе за ученике и 
запослене у овој основној школи и остварен позитиван утицај на заштиту животне 
средине кроз смањење загађења усљед мање потрошње угља као енергента за 
загријавање просторија. Укупна вриједност овог пројекта износи 25.740 КМ. 
 
 

      



 
У Мјесној заједници Соколски дом реализован је пројекат асфалтирања дијела Улице 
Мајке Јевросиме у дужини од 215 метара чиме је унапријеђена безбједност пјешака, 
бициклиста, дјеце, особа са потешкоћама у развоју и возача а истовремено је 
побољшана саобраћајна инфраструктура у Мјесној заједници Соколски дом. Укупна 
вриједност овог пројекта износи 33.375,65 КМ. 
 

   
 
У Мјесној заједници Вршани реализован је пројекат асфалтирања платоа испред 
објекта Дома здравља, Школе и Мјесне заједнице у МЗ “Вршани”. Пројектним 
активностима уређен је централни плато укупне површине 870 м2, који представља 
главно мјесто окупљања житеља овог села на свим најбитнијим културним, 
друштвеним и другим догађањима. Такође, значајно је унапријеђена безбједност 
дјеце,  пацијената  и уопште свих грађана који свакодневно користе овај плато.  
Укупна вриједност овог пројекта износи 35.839,91 КМ.  
 



  
 
 
 
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ има за циљ да унаприједи рад 
мјесних заједница  како би директно утицале на  локални развој јер мјесне заједнице 
управо треба да имају кључну улогу у посредовању између својих грађана и локалне 
управе.  
 
Циљ пројекта је повећање учешћа грађана у дефинисању приоритета локалне 
заједнице које финансира локална самоуправа  као и њихово укључивање у рад 
мјесних заједница и рјешавање локалних проблема. 
 
Укупна вриједност сва три пројекта износи 94.955,56 КМ, од чега су донаторска 
средства 24.358,38 КМ, а Град Бијељина суфинансира 70.597,18 КМ. 
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