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Ј А В Н И   П О З И В
За подручје Града Лакташи

Позивају се грађани, власници – посједници некретнина са
подручја К.О. Маховљани, које су предмет експропријације
у сврху изградње петље за Аеродром ''Бањалука'', на
подручју Града Лакташи (општи интерес утврђен Одлуком
Владе Републике Српске број 04/1-012-2-536/23 од
09.02.2023. године, која је  објављена у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број 19/23 од 27.02.2023.
године), да дођу:

- Данa 17.03.2023. године у 14,00 часова у просторије
Града Лакташи, скупштинска сала,

а у циљу покушаја рјешавања имовинско-правних
односа, односно споразумног одређивања накнаде за
некретнине прије покретања поступка експропријације,
у смислу члана 25. Закона о експропријацији Републике
Српске.

Списак лица чије се непокретности експропришу изложен
је на огласној табли Града Лакташи, као и на огласној
табли  Мјесне заједнице Маховљани.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Цињеви Пројекта

- стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање раз-
војних 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 ме-
ђусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске
активности и садржаје.

I - 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 и др.);

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, 90/16,
94/19 и 42/20-уредба), а на основу писаног документа  центра за со-
цијални рад/службе социјалне и дјечје заштите; 

7. Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према За-
кону 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 болес-
ници, обољели од канцера и др.), 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 со-
цијалне 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;
15 Дјеца са акутним развојним проблемима и проблемима адаптације на

нове породичне, социјалне околности.

Пројектом се обухватају дјеца старости од 6 до 15 година,  а у случајевима
дјеце са сметњама у развоју, инвалидитетима и хроничним обољењима до на-
вршених 18 година старости, а изузетно лица са инвалидитетом старија од
18 година у посљедњим смјенама пројекта.

Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту  Омла-
дински хостел ,,Ужице''  у Бечићима (општина Будва)  у периоду  од 01.06.
до 24.09.2023. године у тринаест десетодневних смјена са девет пансиона
и једном осмодневном смјеном (прва) са седам пансиона поштујући препо-
ручене епидемиолошке мјере у Републици Српској и Републици Црној Гори.

Напомена: Реализација и динамика Пројекта ће се одвијати у складу са
препорукама Владе Републике Српске, Министарства здравља и со-
цијалне заштите Републике Српске и других надлежних институција Ре-
публике Српске, те ће се пратити епидемиолошка ситуација и донесене
препоруке које важе на територији Републике Српске и Црне Горе.

Пројекат ће се реализовати у складу са расположивим средствима ЈУ Јавног
фонда за дјечију заштиту. 

II - Услови за пријаву на конкурс

Садржај пријаве
Заинтересована  лица  пријављују се на Јавни конкурс тако што попуња-

вају Пријавне обрасце. Специјализоване установе и домови могу пријавити
на Јавни конкурс заинтересована лица, односно своје запослене васпитаче,
на начин што уз појединачно попуњени Пријавни образац за васпитаче (од
стране васпитача), достављају и пратећи акт.

Образац се може преузети у: филијаламa и пословницама ЈУ Јавног фонда
за дјечију заштиту и на WEB страници Фонда www.jfdz.org
Опис послова васпитача :  

Васпитачи су ангажовани са групом дјеце за коју су одговорни током при-
преме за учешће у Пројекту, путовања и боравка у одмаралишту.

Током припреме групе за одлазак васпитачи су обавезни да присуствују
састанцима које организује запослени у пословници Фонда, заједно са дјецом
и родитељима, како би поближе упознали дјецу, њихове специфичности и по-
родице из којих потичу. 

Приликом путовања васпитачи преузимају бригу о дјеци од момента
уласка у аутобус до повратка дјеце на полазно одредиште. Сва пратећа доку-
ментација 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 васпитачи су перманентно дању
и ноћу, колико траје смјена, присутни са дјецом. У сарадњи са пратећим особ-
љем смјене одговорни су за спровођење хигијенско-епидемиолошких мјера у
превенцији од заражавања корона вирусом, 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. Сарађују са медицин-
ским особљем услужног објекта у смислу континуиране бриге о здрављу
дјеце. За своје активности директно су одговорни координатору смјене и
Стручном тиму пројекта. Обавезни су да спроводе и да се придржавају свих

епидемиолошких мјера препоручених од надлежних институција Републике
Српске, Републике Црне Горе и Стручног тима Пројекта.

Број дјеце у групи за једног васпитача биће дефинисан посебним актом Фонда,
а број је у директној зависности од категорија, узраста и специфичних потреба дјеце
у контексту  карактеристика услужног објекта, у коме се Пројекат реализује.

У групама коју чине  дјеца са сметњама у развоју и хроничним обољењима
број васпитача се одређује на основу  степена и врсте сметњи код дјеце, специ-
фичних потреба и броја родитеља који су у пратњи дјеце.

За групе дјеце из специјализованих установа, социјалне и дјечије за-
штите и здравствених установа, васпитачи се пријављују на  Јавни конкурс
на основу  приједлога установа из којих дјеца долазе, а гдје су као васпитачи
запослени и раде са том дјецом.

Кодекс понашања и Процедуре за поступање ангажованог особља у
услужном простору у току реализације  Пројекта - ангажована лица по
овом конкурсу су обавезна да поштују кућни ред у услужном простору, пра-
вила понашања прописана Кодексом понашања и Процедурама за поступање
ангажованог особља од стране Стручног тима Пројекта, која су у складу са ци-
љевима Пројекта, као и обавезе преузете  посебним уговором са Фондом. У
случају неизвршавања преузетих обавеза, непоштовања Кодекса понашања и
Процедура, ангажовано лице након опомена од стране координатора и Струч-
ног тима Пројекта може бити искључено из Пројекта, одстрањено из услужног
простора и неће му бити исплаћена надокнада за ангажман.

Општи услови конкурса: 
а)образовни профили васпитача су:

- просвјетни радник; педагог; дефектолог; психолог; социјални радник,
васпитач за предшколску групу дјеце и медицински радник (у групама
са дјецом са хроничним обољењима и сметњама у развоју);
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, није неопходно радно ис-
куство;

в) старост:
лица која су психо-физички способни за рад са дјецом  до 65 година. 
Изузетно: лице старије од 65 година (до 70 година) може бити ангажо-

вано у случају да нема доступних  васпитача који испуњавају услове конкурса,
а на основу љекарског увјерења о радној способности;

Посебни услови: искуство у групним и 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 искуству 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;
-доказ да се не налазе у евиденцији лица правоснажно осуђених за кри-
вична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
налаз и мишљење љекара породичне медицине да пут и боравак на
мору  нису контраиндиковани по здравље (на обрасцу прописаном за
потребе Пројекта) и ,,ино образац“ 
( достављају се 10 дана пред полазак на пут) 

Напомена: У случају потребе, а сходно препорукама Министарства здравља и
социјалне заштите, за учеснике пројекта, поред наведене документације, биће
неопходно доставити и другу (додатну) документацију.

Поред васпитача бригу о дјеци у смјени води Стручни тим смјене кога
чине: координатор, медицинско особље, спортски аниматори, супортивно
особље, асистенти васпитачима - волонтери и студенти. Стручни тим планира
и прилагођава програмске активности у услужном објекту 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.

III – Избор 

Избор васпитача врше Филијале Фонда, док увид у њихове приједлоге врши
Стручни тим Пројекта, који исти може да потврђује или мијења.

IV- Рок за доставе пријава

Пријаве доставити у року од 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса  у
дневним новинама ,,Глас Српске'', у мјесно надлежне пословнице Фонда, одно-
сно у локалним срединама у којима нису формиране пословнице пријавни об-
расци се предају у канцеларије Фонда у којима се запримају захтјеви из области
дјечје заштите, са назнаком ,,ПРИЈАВА НА КОНКУРС – ВАСПИТАЧИ /пројекат
,,Социјализација дјеце Републике Српске- 2023. '' –НЕ ОТВАРАТИ''. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање, изузев
у случајевима када то захтјева најбољи интерес дјеце, или ако није пријављен
довољан број васпитача који испуњавају услове конкурса. 

Контакт информације: 
Филијала Бијељина: телефон: 055/490-455 
Филијала Требиње: телефон: 055/490-513
Филијала Добој: телефон: 055/490-746
Филијала Источно Сарајево: телефон 055 490-753 
Филијала Бања Лука: телефон: 055 490 736
Филијала Приједор: телефон:  055 490 77

за помоћника директора ДИРЕКТОР
Миљана Радић, дипл. правник Недељко Јовић, дипл. економиста

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
JУ 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: FDZ-1279/23
Бијељина: 07.03.2023.година

У складу са чланом 34. Закона о дјечјој заштити (,,Службени гласник Републике Српске'' број 114/17, 122/18, 107/19 и 119/21), а на oснову
Мишљења Министарства здравља и социјалне заштите број: 11/05-533-194/22 од 30.12.2022.год. за реализацију пројекта ,,Социјализација
дјеце Републике Српске 2023.'', 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 в а с п и т а ч а

за реализацију и учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске – 2023.“
(подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце 

и квалитетнији психо-физички развој)

РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА
ВЛА ДА
Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, 
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју 
Ба њалука,
Трг Ре пу бли ке Срп ске 1

На осно ву чл. 39. и 88. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ("Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20) и чла на 2. Пра вил ни ка о по стро -
је њи ма ко ја мо гу би ти из гра ђе на и пу ште на у рад са мо уко ли ко има ју еко ло -
шку до зво лу ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске", број 124/12)
Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју Ре пу бли ке
Срп ске оба вје шта ва за ин те ре со ва ну јав ност

О ПОД НО ШЕ ЊУ ЗА ХТЈЕ ВА ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ
ЕКО ЛО ШКЕ  ДО ЗВО ЛЕ

За по слов но-про из вод ни обје кат
за про из вод њу по ли у ре тан ских сен двич па не ла

Под но си лац  за хтје ва: "Lattonedill BiH" д.о.о. Но ва То по ла
Ин ду стриј ска зо на бб, 78 418 Но ва То по ла

Да на 27.1.2023. го ди не на про то ко лу Ми ни стар ства за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју за при мљен је за хтјев, под но си о ца "Lattonedill BiH"
д.о.о. Но ва То по ла, за из да ва ње еко ло шке до зво ле за по слов но-про из вод ни обје -
кат за про из вод њу по ли у ре тан ских сен двич па не ла у окви ру Агро ин ду стриј -
ске зо не у Но вој То по ли, на ло ка ци ји озна че ној као к.ч. 395/43, 395/44, 395/47,
395/48 и 395/57 К.О. Но ва То по ла.

За ин те ре со ва на јав ност мо же из вр ши ти бес пла тан увид у за хтјев и при ло же ну
до ку мен та ци ју, ко ја се ци је ни код из да ва ња еко ло шке до зво ле, у про сто ри ја ма
гра да Гра ди шка, у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба вје ште ња.

За ин те ре со ва на јав ност мо же из вр ши ти увид у на ве де ни за хтјев и при ло же ну
до ку мен та ци ју и на ин тер нет стра ни ца ма Ми ни стар ства за про стор но уре ђе -
ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске и гра да Гра ди шка, у на ве де -
ном ро ку.

У на ве де ном ро ку за ин те ре со ва на јав ност мо же до ста ви ти ми шље ње о за хтје -
ву и при ло же ној до ку мен та ци ји у пи са ној фор ми.

МИ НИ СТАР
Бојан Випотник


