
“Играјмо се заједно”
Партнерством до одрживог развоја





У складу са Глобалном агендом 2030 и 
циљевима одрживог развоја, овај пројекат је 
базиран на партнерству јавног, цивилног и 

приватног сектора, подржан од двије европске 
Владе и представља модел/позитиван примјер 

имплементације наведене Агенде у БиХ.



Пројекат је осмислио и реализовао Град Бијељина – Одсјек за локални
економски развој и европске интеграције, са циљем обезбјеђења савременог,
свеобухватног, инклузивног игралишта које је изграђено по највишим
стандардима и које је доступно за СВУ дјецу.

У градском парку 
је отворено 
Инклузивно 

игралиште за 
дјецу, у оквиру 

пројекта „Играјмо 
се заједно“. 



Захваљујући финансијској подршци 
Владе Бугарске и Владе Швајцарске, као 

и донацији приватних команија „Steco 
Centar“ и „Мегадрво“ из Бијељине и 

невладине организације „Rotaract, Град 
Бијељина успио је да изгради потпуно 
ново, инклузивно игралиште у центру 
Града на простору од 1320 м2, које је 

осигурано видео надзором. 

Игралиште садржи дио за мању дјецу, 
узраста 1-4 године, дио који је намијењен 

већој дјеци, узраста 4-12 година и дио 
који је прилагођен дјеци са потешкоћама  

у развоју. 



13.07.2018.

ДЈЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

ПРИЈЕ 
ПОЧЕТКА 
РАДОВА



Почетак 
грађевинских  радова 

у парку. 

14.07.2018.

Почетак радова на 
огради.

31.07.2018.

Почетак уградње 
елемената у 

игралишту за дјецу.

04.09.2018.

Циљ  овог пројекта је да 
помогне дјеци са и без 

потешкоћа у развоју да 
подијеле заједничке 

интересе, да заједно проведу 
корисно вријеме за 

превазилажење постојећих 
предрасуда и препрека из 

најмлађег периода и да 
искористе предности 

заједничког учења. 



Уговор  о изради 
стручног мишљења и 

урбанистичко-
техничких услова (02-

370-1164/18) је 
03.07.2018 закључен у 

Бијељини између Града 
Бијељина и ЈП 

“Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о.

Уговор о набавци роба 
(02-404-73/18) је 

25.05.2018. закључен у 
Бијељини између Града 

Бијељина и 
„Гловис“ д.о.о.  

Ограда око игралишта је 
била стара и дотрајала, 
како би се у потпуности 
уредиоло игралиште за 
дјецу у Градском парку, 

Град Бијељина је 
ангажовао АД 

„Комуналац“ Бијељина за 
извођача радова на огради. 

Уговор о набавци роба –
видео надзор (02-404-154/18) 

је 10.08.2018 закључен је у 
Бијељини између Града 

Бијељина и “Елит М” д.о.о.

Уговор о вршењу стручног 
надзора (02-370-1201/18) је 

09.07.2018 закључен је у 
Бијељини између Града 

Бијељина и ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” д.о.о..    

Радови су трајали

неколико мјесеци...





Прва привремена ситуација - - 19.500,00

Урбанистичко-технички услови 1.544,40 - -

Стручни надзор 581,00 - -

Уградња електро НН прикључка 1.404,00 - -

Ограда 7.000,00 - -

Осигурање и надзор дјечијег 
игралишта - камере

6.946,88 - -

Друга привремена ситуација - 14.400,00 -

Окончана ситуација - - 17.952,20

Екстерна  ревизија - - 2.500,00

Промо активности - - 47,70

УКУПНО 17.476,28 14.400,00 39.999,90

Укупна вриједност пројекта: 71.876,28 БАМ





Посебна вриједност наведеног пројекта је 
његова реализација кроз партнерски 
однос јавног, приватног и цивилног 

сектора, који заједничким дјеловањем 
доприносе одрживом развоју Града, са 

циљем да се унаприједи квалитет 
пружања услуга грађанима. 

Ово је најбољи примјер да када се удружимо, можемо да 
направимо нешто што је потребно, корисно и савремено, 

а све у циљу унапређења услова живота у нашем Граду.
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Приватна компанија "Steco Centar" 
направила је дрвену кућицу 

величине 2x3 m² која је у складу са 
стандардима о безбједности и 

сигурности дјеце, и која ће 
проширити разноврсност садржаја за 

дјецу у склопу игралишта. 

Кућица за дјецу је монтирана у 
игралишту и доступна је дјеци за 

игру.

Приватна компанија "Мегадрво" 
направила је дрвену гарнитуру која 

садржи два стола и 12 столица у 
облику печурака, које постављена 

испред горе наведене кућице.





055/233-132
055/233-159
055/233-169

bijeljina.development@gmail.com bijeljina_development

https://twitter.com/LEDEIBijeljina

https://www.facebook.com/BijeljinaDevelopment/

Градска управа

Град Бијељина

Одсјек за локални 

економски 

развој и европске 

интеграције

Карађорђева 4

Бијељина


