
 

 

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: 02- 563/13 
Бијељина,15.02.2013. године 

У складу са Законом о дјечијој заштити (''Службени гласник Републике Српске'' број 
04/02 - Пречишћени текст, 17/08 и 01/09), чланом 6. Правилника о остваривању права из 
дјечије заштите (''Службени гласник Републике Српске'', број: 80/05), а на oснову Одлуке о 
давању сагласности на Приједлог финансијског плана Јавног фонда за дјечију заштиту 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'': бр.4/13 од 27.01.2013.), а према 
пројектној документацији, у сарадњи са центрима за социјални рад и службама социјалне и 
дјечије заштите, 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 васпитача  

                   у реализацији пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2013.год.“ 
(подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце  и 

квалитетнији психо-физички развој)  

   Циљеви пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2013.год'': 
- стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце 

Републике Српске;  
- социјализација и интеграција дјеце са посебним потребама 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. 

I - Циљне категорије дјеце која учествују у Пројекту су: 
1. Дјеца код којих је извршено разврставање, у смислу Правилника о разврставању лица 
са сметњама у физичком и психичком развоју; 
2. Дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама и учесталим 
хроницитетом); 
3. Посебно надарена дјеца (побједници на општинским, републичким  такмичењима и 
посебно истакнути спортисти,музичари .....); 
4.Дјеца без родитељског старања; 
5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица; 
6.Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о 
социјалној заштити и дјеца корисници права на додатак на дјецу;   
7. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом, а према Закону о социјалној заштити   
Републике Српске (''Службени гласник'' број: 37/12);  
8. Дјеца цивилне жртве рата,као  и дјеца цивилних жртава рата и логораша; 
9. Дјеца чији је један од родитеља (или оба) инвалид од I до IV категорије - без обзира на 
разлоге настајања инвалидитета (ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, 
инвалиди рада и сл.) и хроничних болесника чије здравствено стање знатно утиче на 
квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце (психички 
болесници, обољели од канцера, ...); 
10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС које се налазе у стању социјалне 
потребе; 
11. Дјеца из вишечланих породица лошијег материјалног статуса; 
12. Дјеца у статусу расељених лица из колективног облика алтернативног смјештаја; 
13. Дјеца ромске популације; 
14. Дјеца, браћа и сестре дјеце са посебним потребама; 

             15. Дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије). 



Пројектом се обухватају дјеца старости од навршених шест до 15 година (у случајевима 
дјеце са посебним потребама до навршених 17 година старости, а изузетно на основу  мишљења 
љекара или стручног тима центра за социјални рад или службе за социјалну и дјечију заштиту и 
лица старија од 17 година,која нису били у Пројекту. 

 Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту ''Кумбор'' у 
Кумбору (општина Херцег Нови) у периоду  од 22.05.2013. до 14.09.2013.год. у дванаест 
десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном (прва смјена) са 
седам пансиона. Ток реализације Пројекта ће бити у складу са расположивим средствима. 

 
II - Услови за пријаву на конкурс 

 
Садржај пријаве 
 Заинтересована  лица  пријављују се на Јавни конкурс на тај начин што попуњавају Пријавне 

обрасце.Образац се може преузети у мјесно надлежним центрима за социјални рад/службама 
социјалне и дјечије заштите, 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 маилом sladja.trifunovic@jfdz.org и marko.milisav@jfdz.org  
да им се електронским путем доставе. 

Опис послова васпитача :   
Васпитачи су ангажовани током: припреме,путовања и боравка у одмаралишту са групом 

дјеце за коју су одговорни. 
Током припреме групе за одлазак васпитачи су обавезни да присуствују састанцима у 

центрима за социјални рад или службама социјалне и дјечије заштите,заједно са дјецом и 
родитељима,како би поближе упознали дјецу,њихове специфичности и породице из којих 
потичу.  

Приликом путовања васпитачи преузимају бригу о дјеци од момента уласка у аутобус до 
повратка дјеце на полазно одредиште.Сва пратећа документација за дјецу се налази код 
васпитача,а на граничном прелазу су они овлаштена лица за прелазак малољетних лица у Црну 
Гору и назад. 

За вријеме боравка у услужном објекту хотел/хостел ''Кумбор'' у Кумбору васпитачи су 
свих дана и ноћи колико траје смјена присутни са дјецом. У сарадњи са пратећим особљем смјене 
одговорни су за безбједност дјеце  на плажи,  у кругу и ван круга одмаралишта,као и за 
поштовање кућног реда за групу дјеце за коју су  ангажовани. Са осталим члановима Стручног 
тима учествују у реализацији програмских активности цијеле смјене.Сарађује са медицинским 
особљем услужног објекта у смислу континуиране бриге о здрављу дјеце. За своје активности 
директно су одговорни  координатору смјене.  

Група дјеце-учесника из центра за социјални рад и службе социјалне и дјечије заштите за 
коју је васпитач задужен је хетерогена по узрасту, способностима и категоријама, а могу 
укључивати и дјецу са посебним потребама са сметњама и инвалидитетима блажег типа без 
пратње родитеља и дјецу са тежим и комбинованим сметњама, у чијој пратњи се налазе и 
родитељи или старатељи. 

Из невладиног сектора и борачке организације група дјеце-учесника су углавном 
хомогене по категоријама, а хетерогене по узрасту и способностима. 

Број дјеце у групи за једног васпитача је од 10 до 18 дјеце, два васпитача  од 19 до 30 
дјеце, три васпитача од 31 до 41 дјеце итд. (наведене пропорције су оквирне, флексибилне и 
зависе од категорија и узраста дјеце у групи). 

У групама коју чине  дјеца са посебним потребама–број васпитача се одређује на основу  
степена сметњи код дјеце, врсте хендикепа, специфичних потреба и броја родитеља који су у 
пратњи дјеце. 

За групе дјеце из специјализованих установа социјалне и дјечије заштите и здравствених 
установа, васпитачи се не бирају путем конкурса,него их предлажу установе из којих дјеца 
долазе,а гдје су васпитачи запослени. 

 

http://www.jfdz.org/
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Кодекс понашања –Ангажована лица по овом конкурсу  су обавезна да поштују кућни 
ред у услужном простору ''Кумбор''у Кумбору, правила понашања прописана од стране Стручне 
службе Фонда, која су у складу са циљевима Пројекта,  као и  обавезе преузете  посебним 
уговором са Фондом. У случају неизвршавања преузетих обавеза, непоштовања правила 
понашања и кућног реда, ангажовано лице након опомена од стране координатора и Стручне 
службе може бити искључено из Пројекта, одстрањено из услужног простора у Кумбору и неће 
му бити исплаћена надокнада за ангажман. 

 
Општи услови конкурса:  
 

 а) образовни профили-просвјетни радник(васпитач-за предшколску групу дјеце), педагог, 
дефектолог, психолог и социјални радник, медицински радник (у групама са дјецом са 
хроничним обољењима и посебним потребама); 
 б) радно искуство: -ако је једини васпитач у групи -најмање двије године радног искуства у 
струци  (у раду са дјецом једна година); 

- ако је други васпитач у групи дјеце коју води ,може и без радног искуства; 
в) старост: до 65 година (жене 60 година), психо-физички способни за рад са дјецом; 
  
Посебни услови: искуство у групним, ваннаставним активностима са дјецом. 

 
Општа документи који се достављају уз пријавне обрасце : 
-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 десетодневног програма рада на  анимирању 
дјеце у току боравка у услужном објекту у простору (видјети:Пријавне обрасце). 

поред општих докумената, неопходно је  доставити и: 
-изјаву о искуство у групним, ваннаставним активностима; 
-изјаву да се против лица не води кривични поступак  
-изјаву да се против лица не води дисциплински поступак за насиље над дјецом  у оквиру   
установа у којима је радио или  ради; 

         Ангажман  васпитача у једној сезони може бити само у функцији васпитача и не могу се 
ангажовати као координатори или спортски аниматори. 
         Поред васпитача бригу о дјеци у смјени води Стручни тим смјене који чине: координатор, 
медицинско особље, спортски аниматор, супортивно особље, асистенти васпитачима -волонтери 
и студенти. 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 ангажовани.  

   За одабране васпитаче, који нису у радном односу, приликом потписивања уговора 
неопходна је достава љекарског увјерења о радној способности. 

Обавезе и услови ангажовања васпитача прецизираће се посебним уговором, у складу са 
општим актима Фонда, а који склапају реализатор Пројекта и одабрани васпитач. 

      
  III – Избор  
 

Избор васпитача врше стручни тимови(комисије)мјесно надлежних центара за 
социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите.   

 
Стручни тимови(комисије) бирају васпитаче за групе дјеце која у Пројекту учествују 

преко центара за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите, невладиног сектора и 
борачке организације, а њихов приједлог се потврђује на регионалним комисијама коју чине 
представници центара за социјални рад, служби социјалне и дјечије заштите и Јавног фонда за 
дјечију заштиту Републике Српске. 

 



IV- Рок доставе пријава 
Пријаве доставити у року од двадесет дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

мјесно надлежни центар за социјални рад и службу социјалне и дјечије заштите, са назнаком 
''ПРИЈАВА НА КОНКУРС – ВАСПИТАЧИ /пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске- 
2013.год.'' –НЕ ОТВАРАТИ''.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање,изузев у изузетним случајевима када то захтијева најбољи интерес дјеце,или ако 
није пријављен довољан број васпитача који испуњавају услове конкурса. Контакт особе у 
Јавном фонду за дјечију заштиту су виши стручни сарадници Слађана Трифуновић, 
дипл.психолог, маил: sladja.trifunovic@jfdz.org и Марко Милисав, дипл. политиколог, маил: 
marko.milisav@jfdz.org , контакт телефон и факс: 055/490 -316. 
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