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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.

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 (''Службени гласник'' број: 37/12, 90/16,
94/19 и 42/20-уредба), 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
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 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;
15. Дјеца са акутним развојним проблемима и проблемима

адаптације на нове породичне и социјалне околности.

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

Напомена: У Пројекту учествују дјеца која су у вријеме конкурса
напунила 6 година, изузев прве смјене у којој учествују дјеца која се
налазе у предшколским вртићким групама која у септембру полазе
у школу. 

Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту
Омладински 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 препоручене 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 социјалне заштите Републике Српске и других
надлежних институција Републике 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:
II.а. Родитељи или старатељи дјецециљних категоријa
захтјеве подносе у пословнице Фонда, а у локалним заједницама у
којима нису успостављене пословнице захтјеви се предају у
канцеларије у којима се запримају захтјеви за права из Закона о
дјечјој заштити. 

II.б.  Посебни услови:
- дјеца циљних категорија која немају медицинске

контраиндикације за учешће у Пројекту.

Васпитачи се бирају путем  Јавног конкурса, који расписује Јавна

установа Јавни фонд за дјечију заштиту (детаљније  у Јавном
конкурсу за избор васпитача).

Специјализоване установе социјалне заштите и здравствене
установе, могу да предлажу васпитаче из својих установа који раде
са дјецом - штићеницима, учесницима у Пројекту.

Родитељ (старатељ) и изузетно други пратилац уз
сагласност органа старатељства може путовати и боравити у
одмаралишту као пратилац само за дјецу чије психофизичко стање
неизоставно изискује стално присуство родитеља, а што је
констатовано у налазу и мишљењу љекара породичне медицине,
специјалисте педијатрије или друге одговарајуће специјализације.
Број родитеља-пратилаца зависи од степена очуваних капацитета  и
узрасне доби дјеце са сметњама у развоју, инвалидитетима и
хроничним обољењима.

Напомена: У случају потребе, а сходно епидемиолошкој ситуацији
и препорукама Министарства здравља и социјалне заштите, одрасла
лица која учествују у Пројекту биће обавезна доставити неопходну
документацију, у складу са препорукама наведеног Министарства.

III - Садржај пријаве
- Родитељ (старатељ) - у име малољетног  дјетета, подноси
захтјев за учешће у Пројекту у мјесно надлежне пословнице Фонда
на обрасцу захтјева који ће преузети у пословници, канцеларији
Фoнда, или web страници Фонда www.jfdz.org

Уз захтјев је неопходно да доставе:  кућну листу, извод из
матичне  књиге рођених за дијете (може и копија), а у зависности
од циљне категорије дјетета адекватну документацију (нпр. за дјецу
са сметњама у развоју и инвалидитетима налаз и мишљење
релевантне првостепене  комисије, за дјецу без родитељског
старања  рјешење о старатељству, рјешење о степену инвалидности
родитеља и сл.) односно документацију која је наведена у обрасцу
захтјева, а по потреби и друге доказе.

IV – Неопходна документација за учешће дјеце у Пројекту
Регионалне комисије које чине запослени Фонда ће разматрати
захтјеве родитеља/старатеља о испуњености општих услова из
Јавног конкурса за учешће у Пројекту. 

Најраније, 10 дана прије путовања дјетета родитељи
(старатељи) - подносиоци захтјева су дужни доставити у пословницу
: 
- налаз и мишљење љекара породичне медицине (на обрасцу

прописаном за потребе Пројекта) и образац о оцјени
здравственог статуса осигураника (прописан образац Фонда
здравствене заштите РС), специјалисте педијатрије или друге
одговарајуће специјализације за свако дијете да пут и боравак
на мору  нису контраиндиковани по здравље дјетета; 

- писану сагласност родитеља, старатеља за путовање и боравак
дјеце у услужном простору;

- податке о путној исправи за свако дијете (број пасоша);

Запослени у пословницама ће по службеној дужности уз списак
учесника актуелне смјене из њиховог мјеста пребивалишта предати
у надлежне пословнице Фонда за здравствено осигурање оцјене
способности здравственог статуса, у циљу добијања ,,ино образаца''
за сваког учесника, а који су неопходни за лијечење у иностранству.

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

Родитељ (старатељ) и изузетно други пратилац дјетета  дужан је
доставити у пословницу : 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“.

V - Рок  за доставу пријава
Захтјеве родитељи-старатељи достављају у пословнице и
канцеларије Фонда у року од 30 данa од дана објављивања Јавног
конкурса  у дневним новинама ,,Глас  Српске“.  

Накнадно достављени захтјеви на конкурс ће се узети у
разматрање у изузетним случајевима  (нпр. акутна трауматична
породична или здравствена ситуација дјетета уз сагласност
Стручног тима пројекта ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту).

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: 055/490-775

за помоћника директора ДИРЕКТОР
Миљана Радић, Недељко Јовић, 
дипл. правник 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-1278/23
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 дјеце циљних категорија

за учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске - 2023.“
(подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој)

а на основу подношења захтјева родитеља /старатеља за остваривање права из члана 34. Закона о дјечјој заштити

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Mal 142625 22 Kom
Bijeljina, 7.3.2023. godine

O G L A S
Pred Osnovnim sudom u Bijeljini pod brojem: 80 0 Mal 142625
22 Kom pokrenut je parnični postupak po tužbi tužitelja MH
"ERS" MP a.d. Trebinje, ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina,
Majevička br. 97 Bijeljina, protiv tuženika Damjanović Srđan,
iz Bijeljine, Knez Ivo od Semberije 47/P/, radi naplate duga,
vsp. 402,33 KM. Dostavlja se tužba na obavezni odgovor
tuženiku Damjanović Srđanu, iz Bijeljine, a sada sudu na nepoz-
natoj adresi, kojom tužitelj traži da tuženik tužiocu na ime duga
za utrošenu a neisplaćenu električnu energiju na potrošačkom
broju 0041116300128005, isplati iznos od 402,33 KM, za pe-
riod od 1.1.2021. g zaključno sa 30.6.2022. g i to: iznos od
360,17 KM na ime glavnog duga i iznos od 42,16 KM na ime
kamate, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na iznos
glavnog duga počev od 1.7.2022. g. pa do konačne isplate, a sve
u roku od 15 dana od dana donošenja presude pod prijetnjom
prinudnog izvršenja.

Tuženi je dužan pismeni odgovor na tužbu dostaviti sudu
u roku od 30 dana od dana dostave uz upozorenje da će u pro-
tivnom sud donijeti presudu zbog propuštanja shodno čl. 182
ZPP-a kojom se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja. Tužba s priloz-
ima objavljena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda Bijeljina, a
dostavljanje iste se smatra izvršenim protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama.

SUDIJA 
Zlatna Martinović

ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,, 
Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka 
i Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
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MO@ETE PREDATI NA SVIM KIOSCIMA

PRIKAZIVAWE 
NA PORTALU 

www.glassrpske.com
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