
''КРАТКОРОЧНО ЗА ДУГОРОЧНО'' 

КРАТКОРОЧНО улагање у дјецу, за ДУГОРОЧНУ бољу будућност 

 

 Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите, 

поводом ''Дјечије недеље'', дана 05.10.2009. године, организовали су ''Конференцију – Дјечија заштита у 

Републици Српској'' Владе Републике Српске (''велика сала''). Конференцији jе присуствовало 220 

званица, од тога 36 дјеце учесника програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредно пред почетак манифестације одржана је ''конференција за штампу'' којој су 

присуствовали министар здравља и социјалне заштите, проф. др Ранко Шкрбић, помоћник за социјалну 

заштиту Љубо Лепир и директор Јавног фонда за дјечију заштиту, Момир Попић.  

 
У уводном дијелу скупа све присутне је поздравио директор Јавног фонда за дјечију заштиту, 

господин Момир Попоћ, а потом и ресорни министар, проф. др Ранко Шкрбић.  

  
Министар Шкрбић обратио се првенствено дјеци, а потом и свим присутним учесницима. 

Похвалио је рад Јавног фонда за дјечију заштиту те истакао да је пројекат ''Социјализација дјеце 

Републике Српске'' перјаница Министарства здравља и социјалне заштите и да је у најбољем интересу 

дјеце да се овај пројекат и даље континуирано реализује. 

Након обраћања министра, представљени су резултати пројекта "Социјализација дјеце Републике 

Српске - 2009" у излагању мр Јованке Вуковић, замјеника директора Фонда. Током осмогодишње 

реализације пројекта, обухваћено је укупно 10.265-оро дјеце, најосјетљивијих категорија, као и 1.954 

одраслих лица, што је укупно 12.219 лица. 

 
  

 

 



 

Поред министра Шкрбића, Конференцији су присусвовали и званичници из законодавне и 

извршне власти, многобројни учесници и сарадници пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске'', 

као и представници електронских и писаних медија. 

Од представника законодавне и извршне власти били су присутни: др Милорад Живковић, 

потпредсједник Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Нада Тешановић, потпредсједник 

Народне скупштине Републике Српске, Душко Цветковић, савјетник предсједника Републике Српске, 

Јасна Бркић, потпредсједник Владе Републике Српске, Зоран Липовац, министар управе и локалне 

самоуправе, Амела Лолић и Љубо Лепир, помоћници у Министарству здравља и социјалне заштите, 

Нада Липовац, начелник одјељења за породицу у Министарству за породицу, омладину и спорт; и 

Мирослава Симић начелник одјељења за јединице локалне самоуправе и ванбуџетске фондове у 

Министарству финансија.  

 

 
Поред представника републичке власти, Конференцији су присуствовали: Љиљана Радовановић 

и Душко Валан из Градске управе Бања Лука, Славенка Граховац из Уницефа, Диана Шилић из Save the 

children, Злата Хаџибајрић из Омбудсмана за дјечија права, Ранко Вујовић представник ''Царина'' д.о.о. 

из Подгорице, као и многи други.  

Такође су били присутни неки од чланова старог сазива Управног одбора Фонда, као и нови 

сазив Управног и Надзорног одбора. 

 

 

 

 



 

 

Овогодишњу реализацију пројекта обиљежила је појава епидемије изазвана вирусом H1N1 (тзв. 

„свињски грип“), која је довела у питање почетак пројекта. Свесрдном подршком Института за заштиту 

здравља РС направљен је Програм превентивних мјера и пројекат је успјешно реализован.  

Др Јања Бојанић, епидемиолог из Института за заштиту здравља Републике Српске обратила се 

присутнима у своје и у име епидемиолога др Јулије Краљ из Требиња и др Стефе Глушац из Херцег 

Новог, које су непосредно надзирале Програм превентивних мјера Института за заштиту здравља 

Републике Српске. Представила је напоре који су уложени у подизању хигијенско-епидемиолошког 

нивоа у одмаралишту. 

 

 



 

Лични печат манифестацији дала су дјеца која су се појавила у улози водитеља програма. Радни 

дио са излагањима званичника употпуњен је дјечијим рецитацијама, пјесмом и игром, али и сценским 

приказом појединих дјечијих права, из Конвенције УН о правима дјетета.   

  Пар ријечи „из срца“ са присутнима су подијелили и родитељи дјеце са посебним потребама, 

наводећи личним примјером на који начин пројекат помаже у афирмацији дјеце са сметњама у психо-

физичком развоју, као и самој породици. 

 У контексту приказа резултата пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске'' у завршном 

дијелу Слађана Трифуновић, виши стручни сарадник из Јавног фонда за дјечију заштиту, је представила 

пројекат ''Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема'', који је у вези са 

пројектом ''Социјализација дјеце Републике Српске'' и уопште остваривањем права из дјечије заштите. 

Поред излагања везаног за резултате пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске'', 

приказане су и презентације које су говориле о инситуционалном оквиру дјечијих права у Републици 

Српској. Излагали су: замјеник Омбудсмана за права дјетета Републике Српске Злата Хаџибајрић, 

предсједник Савјета за дјецу мр Јованка Вуковић, директор Јавног фонда за дјечију заштиту Момир 

Попић и помоћник министра за социјалну заштиту, Љубо Лепир.  

 Овогодишња манифестација ''Конференција – дјечија заштита Републике Српске'' завршена је са 

закључком да се да подршка активностима Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, у смислу 

даље и континуиране реализације пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске'', а у најбољем 

интересу и на задовољство дјеце Републике Српске. 

 

 
 

 

Молимо посјетиоце сајта да не злоупотребљавају фотографије малољетних лица. 


