
 

 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  

Ј А В Н А  У С Т А Н О В А 
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 

Б И Ј Е Љ И Н А 
Број: O-156/2019-3 
Бијељина,15.02.2019. 
 

У складу са Законом о дјечијој заштити (''Службени гласник Републике Српске'' број 114/17 и 
122/18), а на oснову Одлуке о давању сагласности на приједлог Програма рада и приједлог Буџета ЈУ 
Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске за 2019.год. (''Службени гласник Републике Српске'' 
брoј: 117/18) и Мишљења Министарства здравља и социјалне заштите број: 11/05-533-111/18 од 
12.11.2019.год., а према пројектној документацији за 2019 -2021. годину, Јавна установа Јавни фонд за 
дјечију заштиту  р а с п и с у ј е   
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С              
за избор стручног особља  

-к о о р д и н а т о р а   и   с п о р т с к и х    а н и м а т о р а-  
за реализацију пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске – 2019. год.'' 

 (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој) 
 
Циљеви Пројекта: 

- стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике 
Српске;  

-социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју и дјеце из социјално депривираних 
породица у вршњачку групу; 

- развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника Пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа 
социјалних компетенција и упознавање са међусобним  специфичностима и индивидуалним разликама 
кроз програмске активности и садржаје. 
 Циљне категорије дјеце су: 

1. Дјеца и лица код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју;(посебно ће бити обухваћена дјеца и лица -
спортисти ових  категорија); 
2. Дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама и учесталим 
хроницитетом); 
3.Посебно талентована дјеца (побједници на општинским, републичким  такмичењима и посебно 
истакнути спортисти,музичари,глумци .....); 
4. Дјеца без родитељског старања; 
5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица; 
6. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом,  према Закону о социјалној заштити Републике 
Српске (''Службени гласник'' број: 37/12), а на основу писаног документа  центра за социјални 
рад/службе социјалне и дјечије заштите;  
7. Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити 
и дјеца корисници права на додатак на дјецу;   
8. Дјеца цивилних жртава рата и логораша; 
9. Дјеца чији је један од родитеља (или оба) инвалид - без обзира на узроке настајања инвалидитета 
(ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.)-предност имају инвалиди 
тежих категорија, и дјеца чији су  родитељи/старатељи хронични  болесници(психички болесници, 
обољели од канцера..), чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и 
задовољавање развојних потреба дјеце; 
10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС,које се налазе у стању социјалне потребе; 
11. Дјеца из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса; 
12. Дјеца ромске популације; 
13. Дјеца, браћа и сестре (сиблинзи) дјеце са сметњама у развоју; 

             14. Дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије)у првој смјени Пројекта; 
 

Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту    Омладински хостел 
''Ужице'' у Бечићима (општина Будва)  у периоду  од 20.05 до 21.09.2019.год.  у  тринаест десетодневних 
смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном (прва) са седам пансиона.  



Ток реализације Пројекта ће бити у складу са расположивим средствима ЈУ Јавни фонд за дјечију 
заштиту. 

I - Услови за пријаву 
 
I.a. за избор   КООРДИНАТОРА 
Општи услови:   

а) образовни профили -педагог, просвјетни радник, социјални радник , психолог и дефектолог;  
               б) радно искуство:  најмање три године радног искуства у струци или бар једна година учешћа у 
пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“; 
               в) старост: до 65 година изузетно за потребе Пројекта и до 70 година, психо-физички способни за 
рад са дјецом; 
  Посебни услови: искуство у организацији и реализацији пројеката и активности са већим групама дјеце; 
 

Опис послова: Координатор је најодговорније лице у услужном простору Омладински хостел''Ужице''у 
Бечићима, гдје се реализује Пројекат. У складу са циљевима Пројекта, педагошким програмом, потребама и 
могућностима дјеце, а у сарадњи са васпитачима, спортским аниматорима, студентима-волонтерима, 
медицинским особљем организује анимирање дјеце у току боравка у услужном простору; врши надзор 
рада васпитача, спортских аниматора, студената-волонтера и медицинског особља, сарађује са 
Управником одмаралишта и пази на поштовања кућног реда у услужном простору.  

За обављање наведених послова  и примјену прописаних процедура и упутстава, координатор је 
одговоран Стручном тиму Пројекта у JУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, а њему сво 
пратеће особље у смјени. 

Уз пријаву, поред општих докумената, неопходно је  доставити и изјаву о искуствима у реализацији 
пројеката и активности са већим групама дјеце.  

 

I.б. за избор  СПОРТСКОГ АНИМАТОРА 
Општи услови: 
                 а) образовни профил: професор или наставник физичке културе, васпитања; 
                 б) старост до 65 година да су психофизички способни за рад са дјецом; 
Посебни услови: искуство у организацији и реализацији спортских активности са већим групама дјеце; 

Опис послова: брига о безбједности дјеце током боравка у води и током спортских активности, 
организовање обуке у пливању, одржавања спортских такмичења у води и ван воде у услужном простору и 
сл. По потреби су испомоћ васпитачима. Уз пријаву, поред општих докумената, неопходно је  доставити и 

-изјаву о искуствима у реализацији активности са већим групама дјеце.  
  У  једној смјени ангажују се по три спортска аниматора, изузетно више у зависности од категорија 

дјеце у смјени. 
 

  II .  Општи документи који се достављају уз пријаве : 
-диплома о завршеном факултету или вишој школи;  
-потврда о запослењу,радном искуству, са  препоруком послодавца за запослене; 
- кратка биографија (видјети:Пријавне обрасце); 
-у складу са циљевима Пројекта, приједлог дневног програма рада на  анимирању дјеце у току боравка 

у услужном објекту  Омладински хостел''Ужице'' у Бечићима (видјети:Пријавне обрасце);. 
 
Избор координатора и спортских аниматора врши Стручни тим Пројекта у ЈУ Јавни фонд за дјечију 

заштиту. 
За одабране координаторе и спортске аниматоре, који нису у радном односу, приликом потписивања 

уговора неопходна је достава љекарског увјерења о радној способности. 
Ангажман  координатора и спортског аниматора у једној сезони може бити само у функцији 

координатора, спортског аниматора. 
Обавезе и услови ангажовања координатора и спортског аниматора прецизираће се посебним 

уговором, у складу са општим актима Фонда.   
 

  III  - Садржај пријаве 
 

- Заинтересована  лица  пријављују се на Јавни конкурс на тај начин што попуњавају Пријавне обрасце  
- Образац се може преузети у регионалним канцеларијама ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту (Бања 

Лука, Требиње, Лукавица) односно на WEB страници Фонда (www.jfdz.org). 
 

 

http://www.jfdz.org/


III.1.-Кодекс понашања  
Ангажована лица по овом конкурсу обавезна су поштовати Кодекс понашања, кућни ред у 

услужном простору Омладински хостел ''Ужице''у Бечићима, процедуре и упутства прописана од стране 
Стручног тима Пројекта, која су у складу са циљевима Пројекта,  као и  обавезе преузете  посебним 
уговором о дјелу са Фондом. У случају непоштовања преузетих обавеза, процедура и упутстава и кућног 
реда, ангажовано лице ће бити искључено из Пројекта, одстрањено из услужног простора у Бечићима и 
неће му бити исплаћена надокнада за ангажман. 

 
 IV -  Рок доставе пријава 

Пријаве доставити у року од мјесец дана од дана објављивања Јавног конкурса  у јавном гласилу 
''Глас Српске'', са назнаком ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС – СТРУЧНО ОСОБЉЕ /пројекат ''Социјализација дјеце 
Републике Српске-2019.год.'' –НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту, 
Јерменска 1а, фах 1., 76300 Бијељина.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
 

Контакт особа у ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту je:  
Слађана Цвјетковић, дипл.психолог ( тел: 055 490 322 e-mail: sladjana.cvjetkovic@jfdz.org)  
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