
Извјештај о спроведеним активностима за вријеме 
трајања „Дјечије недјеље“  

у Републици Српској  у 2013. години 
 

 „Дјечија недјеља“ обиљежава се сваке године 
у првој седмици мјесеца октобра и има за циљ 
упознати ширу јавност са потребама дјеце, њиховим 
психо-социјалним одрастањем у приближно једнаким 
условима. Ова манифестација је и скретање пажње и 
указивање на одговорност породице, државе, школе, 
здравствених, социјалних и других институција према 
дјеци. 

Активности предвиђене Програмом, реализовале су се на нивоу  Републике Српске у циљу 
обезбјеђивања једнаких могућности за сву дјецу . 
 Манифестација „Дјечија недјеља“ одржавала се у периоду од 07.10. до 13.10.2013. године, под 
заједничким слоганом „ДЈЕЧИЈА ПРАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ“.  
 

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Чубриловић заједно са 
директором Агенције за безбједност саобраћаја Милијом Радовић и генералним секретаром Ауто-
мото савеза Ранком Бабићем посјетили су 09. октобра 2013. године Завод за физикалну медицину 
и рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ и том приликом малишанима који се налазе на 
рехабилитацији уручили пригодне поклоне. 

Наведена активност имала је за циљ да се укаже пажња дјеци која се налазе у Заводу, али 
и другима који имају могућност да пруже помоћ дјеци која су смјештена у оваквим установама. 

Цијелом друштву треба скренути пажњу на страдања дјеце у саобраћају и  дјецу са 
потешкоћама у развоју. 

Радио – телевизија Републике Српске снимила је репортажу о дјеци која су претрпјела 
повреде у саобраћајним незгодама и налазе се у  Заводу за физикалну медицину и 
рехабилитацију др Мирослав Зотовић. 

Репортажа је емитована 01.10.2013. године на Радио-телевизији Републике Српске у 
емисији Фокус. 

Снимањем и емитовањем наведене репортаже скренула се пажња на проблеме дјеце која 
су повријеђена у саобраћајним незгодама. 

 
Програм aктивности за вријеме трајања „Дјечије недјеље“ у Републици Српској  у 2013. 

години  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Детаљан програм aктивности за вријеме трајања „Дјечије недјеље“ у Републици Српској 
 

 
 На основу члана 79. Закона о дјечијој заштити Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" 04/02, 17/08 и 1/09), министaр здравља и социјалне заштите   д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

AКТИВНОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА „ДЈЕЧИЈЕ НЕДЈЕЉЕ“  
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  У 2013. ГОДИНИ 

 
 

 „Дјечија недјеља“ обиљежава се сваке године у првој седмици мјесеца октобра и има за 
циљ упознати ширу јавност са потребама дјеце, њиховим психо-социјалним одрастањем у 
приближно једнаким условима. Ова манифестација је и скретање пажње и указивање на 
одговорност породице, државе, школе, здравствених, социјалних и других институција према 
дјеци. 

Активности предвиђене Програмом, реализоваће се на нивоу  Републике Српске у циљу 
обезбјеђивања једнаких могућности за сву дјецу . 

 Манифестација „Дјечија недјеља“ одржаваће се  у периоду од 07.10. до 13.10.2013. 
године, под заједничким слоганом 
   
„ДЈЕЧИЈА ПРАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ“ 
 

 
 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У „ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЈЕЉИ“ 
 
  
АКТИВНОСТИ  
 
Централна манифестација 
 

У понедјељак, 07.10.2013. године са почетком у 12,00  часова, одржаће се Конференција за 
медије поводом почетка обиљежавања „Дјечије недјеље“ уз учешће министра здравља и 
социјалне заштите, министра породице, омладине и спорта и министра просвјете и културе. .  
Централна манифестација „Дјечије недјеље“ под називом: „Дјечија права и институције“,  
одржаће се  09.10.2013. године у 12,00 часова у Административном центру Владе Републике 
Српске. 
 Циљ одржавања централне манифестације је да се укаже на значај примјене Конвенције 
УН-а о правима дјетета у свакодневним активностима институција Републике Српске, као и 
обавезу свих субјеката на поштовање исте. 
 
Учесници активности су дјеца и представници: Народне Скупштине, Министарства здравља и 
социјалне заштите, Министарства породице, омладине и спорта, Министарства просвјете и 
културе, Савјета за дјецу, Секретеријата за законодавство и Омбдусмана за дјецу Републике 
Српске. 



Активности Министарства здравља и социјалне заштите 
 и Јавног фонда за дјечију заштиту 
 
 Уз активности везане за централну манифестацију „Дјечије недјеље“ под називом: „Дјечија 
права и институције“, Министарство здравља и социјалне заштите координише све друге 
активности институција и установа у својој надлежности. 
             Јавни фонд за дјечију заштиту ће као и претходних година узети активно учешће  у овој 
манифестацији. У том смислу биће обезбијеђена новчана подршка за породице са дјецом и то: за 
тројке рођене у периоду од „Дјечије недјеље 2012“ до „Дјечије недјеље 2013“, за дјецу тројке-
кориснике права на додатак за дјецу и за породице у којима су два пута рођени близанци. 

Новчана подршка биће обезбијеђена за дјецу са посебним потребама која су под 
старатељством, за дјецу погинулих бораца и за дјецу-цивилне жртве рата/цивилних жртава рата.  

Такође, новчана подршка биће обезбијеђена за малољетне породиље које су оствариле 
право на матерински додатак, а биће обезбијеђена и континуирана додјела једнократних 
новчаних помоћи, приоритетно за лијечење болесне дјеце и за подршку талентованој дјеци. 
 
Активности Министарства породице, омладине  и спорта 

 
Министарство породице, омладине и спорта је, поред учешћа у централној 

манифестацији, поводом обиљежавања „Дјечије недјеље“ упутило позив свим ученицима/ама 
основних и средњих школа (узраста до 18 година) да напишу есеј на тему „Дјечија права“, чији 
радови ће бити вредновани по категоријама (од  I до  V), од чега ће три најбоља рада из сваке 
категорије бити награђена од стране овог Министарства и то износима: за прво мјесто 300 КМ , 
друго 200 КМ и за треће мјесто 100 КМ. 

Награде за најбоље оцијењене радове ученика биће уручене на централној 
манифестацији.  
 
Активности Министарства саобраћаја и веза 

 
Министарство саобраћаја и веза, Агеција за безбједност саобраћаја  планирала је сљедеће 

активности: 
- посјета дјеци која се налазе у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „др 

Мирослав Зотовић“, гдје би се уручили пригодни поклони; 
- у сарадњи са Министарством просвјете и културе организоваће се активност у 

основним школама за израду ликовних радова на тему „безбједност дјеце у 
саобраћају“; 

- у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Ауто-мото савезом организоваће 
се пригодна предавања у школама на тему „Безбједност дјеце у саобраћају“. 

 
 
 
 
Активности Омбдусмана за дјецу Републике Српске   

 
Омбдусман за дјецу планирао је у „Дјечијој недјељи“ активности на подручју цијеле 

Републике Српске:  
- дружење с дјецом у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа   Радић“ 

Градишка; 



- радионица на тему „Моје право на образовање“ у сарадњи са Домом за дјецу без 
родитељског старања „Рада Врањешевић“; 

- радионица на тему „О твојим правима у твојој школи“ у ОШ „Јован Дучић“ у Ламовитој, 
Приједор, ОШ „Василије Острошки“ Требиње и ОШ „Свети Сава“, Зворник; 

- „Вршњачко насиље“, презентација резултата истраживања Мреже младих савјетника:  
Бања Лука, Фоча и Добој.  

 
Активности Црвеног крста 
 
 Активности Црвеног крста реализоваће се кроз дистрибуцију пропагандног материјала на 
којем ће бити штампани изводи из Конвенције о дјечијем правима. Материјал ће бити достављен 
свим општинским организацијама Црвеног крста и школама. Организоваће се приредбе и 
маскенбали за најмлађе, као и друге активности хуманитарног карактера. 
 Представници Црвеног крста ће посјетити по једну установу која се бави дјецом у свих 
девет подручја у којима постоји ООЦК, и најмлађима уручити скромне поклоне. 
 Све ООЦК ће са волонтерима посјетити по једну вишечлану породицу у својој општини. 

У  градовима који имају болнице посјетиће се дјечија одјељења.   
 

Активности градова и општина 
 
Активности са дјецом у дане обиљежавања „Дјечије недјеље“ биће пропраћене са  

многобројним манифестацијама у  градовима и општинама Републике Српске.  
Начин организовања манифестација у градовима и општинама зависиће од могућности и 

креативности  институција које се брину о дјеци у тим градовима и општинама (стваралаштва, 
трибине, округли столови и слично). 
 
Активности Дома за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бања Лука  
 

Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бања Лука 
планирао је  сљедеће активности: 

- радионица на тему „Моје право на образовање“ у сарадњи са Омбдусманом за дјецу 
Републике Српске; 

- сусрети представника различитих генерација који су раније боравили у Дому, са 
дјецом и младима који тренутно бораве у Дому. У оквиру наведеног сусрета планиран 
је турнир у фудбалу и Округли сто на тему „Шта послије дома“; 

- изложба дјечијег стваралаштва на тему „Школа по мојој мјери“; 
- у сарадњи са Музејем Републике Српске (креативна радионица) „Са грнчарским 

точком у нову будућност“; 
- учешће у традиционалној Манифестацији „Сусрети домова БиХ“. 

 
Активности у предшколским установама 
 

Увиђајући значај обиљежавања „Дјечије недјеље“ ово питање је системски ријешено у 
предшколском васпитању и образовању кроз методологију годишњих програма рада која је 
обавезујућа за све предшколске установе (јавне и приватне). Наведеном методологијом 
предшколске установе планирају  активности на обиљежавању Дјечије недјеље у складу са 
потребама, могућностима и приоритетима предшколске установе у локалној заједници, а са 



циљем раног учења и развоја дјетета. Активности се реализују под мотом „Дијете учи у игри и 
кроз игру“, чиме се жели скренути пажња јавности на значај раног учења. Предшколским 
установама је сугерисано да са организованих манифестрација требају послати јасну поруку 
родитељима, грађанима и властима да потенцијали друштва леже у дјеци овог, раног узраста, који 
се могу развијати једино друштвеном бригом за њих. 
Активности у основним и средњим школама 

 
За основне и средње школе у партнерству са Министарством породице, омладине и спорта 
промовисаће се ученичко литерално стваралаштво на тему „Дјечија права“. Школама су 
достављене на вријеме потребне информације  о наведеној активности. Школе су анимиране, а по 
приспјелим ученичким литерарним радовима ће се извршити њихово вредновање, како би 
ученици у складу с оствареним резултатом добили награде које је предвидјело Министарство 
породице, омладине и спорта. 
 
Активности центара за социјални рад 
 
Центри за социјални рад ће у седмици обиљежавања „Дјечије недјеље“ предузети низ 
активности, зависно од могућности. 
 
Број: 11/05-533-202 /13 
Бања Лука, 16.09.2013. године                                                               М И Н И С Т А Р 

 
                                Др Драган Богданић        

   
Фотогалерија: 
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