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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  

ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Б И Ј Е Љ И Н А 

 
Број: 01-703/08 
Бијељина, 13.03.2008. године 
 

На oснову Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Јавног фонда за дјечију заштиту Републике 
Српске за 2008.годину Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 07/08 од 
01.02.2008.год.), а у складу са пројектном документацијом ,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 координатора, спортских аниматора и супортивног особља  

за реализацију пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске – Кумбор 2008.год.'' 
 (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој) 

  
Циљеви пројекта: 
- Путем пројектних садржаја и активности позитивно утицати на правилан психо-физички развој социјално 

осјетљивих категорија дјеце и стварање дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба 
дјеце; 

- код дјеце подстаћи процес социјализације и осамостаљивања, кроз интеграцију у вршњачке групе; 
- утицати на развој позитивних вриједносних ставова код дјеце према социјалним, материјалним и 

здравственим различитостима које су присутне међу њима. 
 
I - Циљне категорије дјеце: 

Пројектом се обухватају дјеца старости од навршених шест година до 15 година (у случајевима дјеце са 
посебним потребама до навршених 17 година старости), која до сада нису била у Пројекту, а која припадају 
сљедећим категоријама:  

1. Дјеца код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о разврставању лица са сметњама у 
физичком и психичком развоју и 
2. Дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама и учесталим хроницитетом); 
3. Дјеца без родитељског старања; 
4. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица; 
5. Дјеца из породица, који су корисници новчане помоћи према Закону о социјалној заштити РС и дјеца 
корисници права на додатак на дјецу;   
6. Дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида, дјеца цивилних жртава рата и логораша; 

             7. Дјеца цивилне жртве рата (рањена дјеца и дјеца са психотраумама преживљеним због ратних дејстава); 
8. Дјеца из многочланих породица (троје и више дјеце); 
9. Дјеца која су смјештена у колективним избјегличким центрима;  

             10.Дјеца ромске популације; 
             11. Дјеца, браћа и сестра дјеце са посебним потребама; 

12. Посебно надарена дјеца (побједници на општинским, републичким такмичењима и посебно истакнути 
спортисти..); 
            13.Дјеца предшколског узраста-шестогодишњаци (вулнерабилне категорије из Фондовог пројекта 
''Укључивање дјеце са посебним потребама и из породица корисника новчане помоћи из система социјалне 
заштите у предшколске инклузивне групе и улога родитеља''). 

 
Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у хотелу-хостелу ''Кумбор'' у Кумбору у 12,евентуално 13 

десетодневних смјена, изузев прве смјене која је осмодневнa (предшколци), са обезбјеђеним пуним пансионима, 
почевши од 25.05.2008.год. до 08.09.2008.год., односно у складу са расположивим средствима буџета Пројекта. 

 
II - Услови за пријаву 
II.a. за избор координатора 
Педагози, дефектолози, психолози, просвјетни радници и социјални радници, са најмање пет година радног 

искуства у струци и искуством у организацији и реализацији активности са већим групама дјеце, да су психо-
физички способни за рад са дјецом, а да нису старији од 65 година; 

Обавезе координатора су: у сарадњи са спортским аниматорима, супортивним особљем и васпитачима, а у 
складу са педагошким програмом и потребама и категоријама дјеце и циљевима пројекта организује рад на 
анимирању дјеце у току боравка у услужном објекту и простору, врши надзор рада васпитача, спортских 
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аниматора, супортивног особља и медицинског особља, да сарађује са Управником одмаралишта и да пази на 
поштовање кућног реда у услужном простору и објектима. За обављање наведених послова координатор је 
одговоран Стручној служби Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске. 

Уз пријаву је неопходно доставити поред општих докумената и: 
-изјаву о искуствима у реализацији активности са већим групама дјеце; 

  
II.б. за избор спортског аниматора 
Професори или наставници физичке културе, васпитања и сл. 
Обавезе спортског аниматора су: 
- брига о безбједности дјеце током боравка у води, организовање обуке у пливању, одржавања спортских 

такмичења у услужном простору и објектима и сл.  
  У току боравка у услужном простору одговоран је координатору смјене. 

 
      
  II.в.за избор супортивног особља 
      Образовни профил психолог, психолог-педагог са искуством рада са дјецом најмање 5 година.  
      Обавезе супортивног особља: 
- пружање психо-социјалне подршке и помоћи дјеци-корисницима пројекта, родитељима дјеце са посебним 
потребама и по потреби осталим учесницима пројекта (савјетодавни рад); 
 - учествовање у планирању и реализацији програмских активности (креативне,едукативне радионице и сл.) у 
сарадњи са осталим стручним особљем у смјени. 

У току боравка у услужном простору одговоран је координатору смјене. 
 
 
II-2. Општи документи који се достављају уз пријаву: 
-диплома о завршеном факултету;  
-потврда о запослењу и радном искуству, по могућности препоруку послодавца; 
- кратка биографију (видјети:пријавне обрасце); 
- десетодневни програм рада у циљу корисног анимирања дјеце у току боравка у услужном објекту у 

простору, а у складу са циљевима пројекта. 
 
За одабране координаторе, спортске аниматоре и супортивно особље приликом потписивања уговора 

неопходна је достава љекарског увјерења уколико су незапослени или су у пензији 
 
Ангажман  координатора, спортског аниматора и супортивног особља је највише до двије смјене у току 

трајања пројекта у једној сезони. 
 
Координатор, спортски аниматор, супортивно и медицинско особље чине Стручни тим смјене. Стручни тим 

планира и прилагођава програмске активности у услужним објектима и простору, према циљевима пројекта и 
карактеристикама, специфичностима, способностима, узрасту и потребама дјеце-корисника смјене у којој су 
анагажовани. 

   
Обавезе и услови ангажовања координатора,спортског аниматора и супортивног особље 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 пријавни образац . 
- Образац се може преузети у регионалним канцеларијама Јавног фонда за дјечију заштиту (Бања Лука, 

Требиње, Лукавица) односно на WEB страници Фонда (www.jfdz.org) или могу затражити од Стручне службе 
Фонда у Бијељини да им се поштом или е-маилом доставе на њихову адресу. 

 Поред општих услова, приликом одабира координатора,спортских аниматора и супортивног особља, за 
учеснике у Пројекту из претходних година, узимаће се у обзир оцјена квалитета њиховог ранијег ангажмана. 
 

IV -  Рок доставе пријава 
Пријаве доставити у року од двадесет дана, од дана објављивања Јавног конкурса, са назнаком ''ПРИЈАВА НА 

КОНКУРС – СТРУЧНО ОСОБЉЕ /пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске-Кумбор 2008.год.'' 
на адресу Јавног фонда за дјечију заштиту, Јерменска 1а, фах 1., 76300 Бијељина. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Контакт особа у Јавном фонду за дјечију заштиту је Слађана Цвјетковић, дип.психолог (тел. 055/203 008). 


