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1. ПРЕДГОВОР  

 

Локални aкциони план за дјецу општине Котор Варош представља план за спровођење 

Стратегијe заштите дјеце од насиља, занемаривања и злостављања на подручју 

општине Котор Варош за период 2018. -2022. године. Овај документ настао је на 

иницијативу Коалиције за заштиту дјеце у Котор Варошу, а уз подршку организације 

World Vision. Oпштина Котор Варош је 2017. године исказала заинтересованост за 

учешће да у оквиру пројекта “Заштита дјеце  и њихово учешће“ који реализују World 

Vison BiH-ADP Vrbas у сарадњи са Коалицијом за заштиту дјеце Котор Варош, која се 

састоји од најбитнијих институција, удружења и фактора који у свом формалном и 

неформалном раду раде са дјецом. Ову неформалну групу названу Коалицију за 

заштиту дјеце Котор Варош суфинансира World Vison  кроз програм „Заштита дјеце  и 

њихово учешће“. С тим у вези Начелник општине Котор Варош, Зденко Сакан је 

формирао радну групу и именовао координатора за израду овог Акционог плана за 

спровођење Стратегијe заштите дјеце од насиља, занемаривања и злостављања на 

подручју општине Котор Варош за период 2018. -2022. Радна група је била састављена 

од представника институција и организација које се баве са проблематиком дјеце.  

Кроз заједнички рад и сарадњу чланови радне групе предложили су конкретне 

активности које је у наредном периоду потребно предузети да би се радиоло на 

остваривању циљева поставњених у Стратегији заштите дјеце од насиља, 

занемаривања и злостављања на подручју општине Котор Варош за период 2018. -2022. 

године. 

Саставни дио Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош је и 

идентификовање актера који ће бити укључени у спровођење планираних активности, 

њихових одговорности и хијерархије, као и механизама за оцјењивање и праћење 

годишњег напретка усмјереног ка резултатима.  

Процес израде Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош вођен је од 

стране консултанта из организације CEFE BiH. 
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2. УВОД  

 

Локални акциони план за дјецу Општине Котор Варош представља план на основу кога 

ће се проводити активности и пројекти усмјерени ка једном општем циљу, а то је да се 

у борбу против насиља, злостављања и занемаривања дјеце укључе сва расположива 

средства на свим нивоима локалне власти.  Насиље представља сложен проблем, а 

посљедице које оставља су вишетруке и најчешће трајне. Због тога је за пружање 

помоћи и подршке рјешавању овог проблема потребно приступити 

мултидисциплинарно кроз организоване облике интеринституционалне сарадње, те 

посебан акценат ставити на активности превенције. 

Активности које су обухваћене овим планом су у надлежности различитих институција 

и организација које на подручју општине Котор Варош раде на побољшању положаја 

дјеце, њиховој заштити и задовољењу права и потреба дјеце. То су прије свега Центар 

за социјални рад, Дом  здравља, образовне институције, Полицијска  станица , мјесне 

заједнице, затим општински орган надлежан за послове социјалне заштите, други 

органи управе и друге стручне установе, као и  невладине организације.   

Установа социјалне заштите на подручју општине Котор Варош је ЈУ Центар за 

социјални рад. То је установа од посебног друштвеног интереса, у државној својини, за 

област социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршење 

васпитних мјера и заштите. 

ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош обавља своју дјелатност сарађујући са 

корисницима, породицом, грађанима, установама у области здравства, васпитања, 

образовања, оспособљавања и рехабилитације, удружењима грађана, хуманитарним 

организацијама, привредним друштвима, вјерским организацијама, фондацијама и 

другим организацијама и установама. 

У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна 

овлашћења: 

- пружа прву стручну помоћ грађанима, 
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- рјешава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом и 

одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе, 

- рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечје заштите, 

- рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне 

заштите и старатељства, 

- ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку, 

- пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне 

заштите, 

- врши надзор над хранитељским породицама, 

- води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим 

мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и 

- врши исплату новчаних права утврђених законом и другим прописима и 

општим актима. 

 

Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, 

породичне и дјечје заштите. Поред тога, Центар обавља и друге дјелатности које 

немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној су вези са обављањем 

послова из основне дјелатности. 

ЈЗУ Дом Здравља „Свети Пантелејмон“ је установа која пружа примарну здравствену 

заштиту свим становницима општине Котор Варош као и пацијентима који су у 

пролазу кроз ову општину.  

Број дјеце са подручја општине Котор Варош којима се пружа свеобухватна 

здравствена заштита од превентивних , куративних, систематских  прегледа као и свих 

осталих услуга је око 3500. 

Дјечији вртић „Лариса Шугић“ је једина установа за предшколско образовање на 

подручју Општине Котор Варош. У овој установи борави 134 дјеце у свим узрасним 

групама.  

Oсновно образовање дјеца са подручја општине Котор Варош стичу у три основне 

школе, а то су Основна школа „Свети Сава“ Котор Варош, Основна школа „Петар 

Кочић“ Шипраге и Основна школа „Петар Петровић Његош“ Масловаре. У школској 

2017./18. години у све ти основне школе уписано је укупно 1486 ученика.  

Поред инфраструктурних проблема који постоје на шкослким објектима, један од 
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најевећих проблема је превоз ученика основношкослког узраста. Превоз се одвија 

дотрајалим возилима, а у неким случајевима чак није ни организован, те ученици да би 

стигли до школе пјешаче по неколико километара. 

У средњошколском центару „Никола Тесла“ Котор Варош ученици се образују за 13 

образовних профила - занимања у оквиру наведених струка и то: Гимназија, 

Економски техничар, Пословно-правни техничар, Туристички техничар, Машински 

техничар, Машински техничар за компјутерско конструисање, Обрађивач метала 

резањем, Бравар, Кувар, Конобар, Трговац, Аутомеханичар и Варилац. У школској 

2017./18. години уписано је укупно 463 ученика. Средњошколски центар располаже са 

свим неопходним ресурсима и има задовољавајуће услове за обављање свих облике 

васпитно-образовног рада.  

На подручју општине Котор Варош дјелују двије установе културе, а то су Центар за 

културу и информисање и Народна библиотека. Поред установа културе, свој допринос 

културном животу и општем развоју културе дају и удружења СПКД „Просвјета“, КУД 

„Слога“, Етно група „Жубор“, Драмска секција „Омладинска сцена“ и УГ „Покрет за 

Котор Варош“. У оквиру свога рада и секција ова удружења окупљају станивнике 

општине Котор Варош свих старосних категорија, а највише дјецу и младе.  

На подручју општине Котор Варош егзистира 10 спортских колектива, који се 

финансирају из буџета општине.  

За дјецу из удаљенијих мјесних заједница са подручја општине Котор Варош, међу 

којима је и МЗ Масловаре бављење спортом је отежано. Спортским клубовима и 

тренерима, због мањег броја дјеце, није исплативо да тренинге одржавају у 

фискултурној сали и на спортским теренима који постоје у МЗ Масловаре. Са друге 

стране, одлазак дјеце из удаљенијих мјесних заједница на тренинге за родитеље 

представља додатни трошак. 

Планинарско друштво „Механизам“ из Котор Вароши основано је прије 13 година, 

тачније 2005. године и од тада је у фокусу њиховог рад са дјецом вижих разреда 

основних школа и средњошколцима. Поред упознавања планинарских вјештина, дјеци 

нуде и активности усмјерене на боравку у природи, здрав начин живота те правим 

вредностима које нас окружују враћању.  

Током свог рада, друштво је реализовало низ пројеката. Неки од њих су: „Мој завичај“ 

пројекат  реализован уз подршку World Vision-а и општине Котор Варош са циљем да 
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се дјеца упознају са природним љепотама општине Котор Варош и у ту сврху је 

реализовано 7 излета гдје је учествовало преко 500 дјечака и дјевојчица са подручја 

цијеле општине. Поред тога, реализована је и  „Планинарско-еколошка школа“ гдје су 

се дјеца у планинарском дому Грабовачка ријека и у природи упознала са 

планинарским вјештинама и начинима очувања животне средине. Фокус је био на 

дјеци из сиромашних и занемарених породица наше општине. Пројекат је подржан од 

стране UNDP-a и општине Котор Варош. Taкође, сваке године у рано прољеће 

Друштво организује традиционални поход у манастир Липље, гдје велики број дјеце 

свих узраста учествује на походу дугом 23 km, а сва средства прикупљена од 

котизација се уплаћују се рачун сиромашних и унесрећених породица. 

У току 2017. године Друштво је у сарадњи са Коалицијом за заштиту дјеце општине 

Котор Варош организовало излет у природу и боравак у планинарском дому дјеци са 

посебним потребама удружења „Кућа радости“ из Котор Вароша. 

Центар за породицу „Кућа радости“ је Удружење родитеља дјеце са сметњама у 

развоју и језичко-говорним сметњама. Основано је 15. јуна 1016. године, као 

невладино, нестраначки и непрофитно удружење које својим радом дјелује у циљу 

пружања свеобухватне и систематске помоћи и подршке породици. 

Најважнји циљеви и активности на путу ка остварењу циљева Удружења су пружање 

стручне помоћи и подршке дјеци са тешкоћама у социјализацији, прилагођавању, 

учењу и другим областима, савјетовање и помоћ осталих чланова породице. Удужење 

пружа помоћ дјеци и младима са сметњама у развоју, дјеци и младима са језичко-

говорним сметњама, као и помоћ породици која има дијете са развојним тешкоћама 

или инвалидитетом. Такође, Удружење настоји побољшати медицински, социјани и 

здравствени статус дјеце и особа са потешкоћама и језичко-говорним сметњама. 

Залаже се за систематско и институционално рјешавање здравственог, васпитног, 

рехабилитационог, друштвеног, социјалног, економског и културног статуса породице 

дјеце и особа са сметњама у развоју и говорно-језичким сметњама, као и за 

организовање стручних тимова за прађење положаја и превентивног дјеловања у 

превладавању тешкоћа и унапређењу квалитет живота дјеце и особа са потешкоћама и 

њиховох породица. Удружење ради и на подстицању интеграције и социјализације 

дјеце и особа са потешкоћама у друштво, као и на унапређењу компетенција чланова 

породица и подстицање личног раста и развоја.  



Општина Котор Варош  Локални акциони план за дјецу 

 

8 
 

Удружење породица са четворо и више дјеце „Матица“ основано је 25.07. 2007. године. 

Удружење „Матица“ је организација у којој се добровољно и по слободном 

опредјељењу  укључују чланови породица, али и научници, стручњаци, умјетници, 

студенти и друга лица са интересом за развој пронаталитетне политике и афирмације 

интереса породица са четворо и више дјеце. Ативности удружења укључују узајамну 

подршку и помоћ породицама, интеграцију породица са сличним проблемима, развој 

партнерства у заједници, материајлну помоћ породицама, подршку акцији „Стоп 

бијелој куги“, развој сарадње са другим удружењима, подстицање информативне, 

стручне и научне дјелатности и провођење мјера и акција које доприносе унапређењу 

Удружења и његових чланова.  

Општинска организација Црвеног крста Котор Варош је невладина организација од 

посебног државног интереса. Дјелује са мисијом спречавања  и олакшавања људске 

патње, заштите живота и здравља људи и обезбјеђивања поштовања интегритета 

личности човјека. Организација броји око 545 чланoва. Главне активности 

организације огледају се у социјалној и здравственој дјелатности, првој помоћи и 

реалистичном приказивању повреда, добровољном давалаштву крви, програмима за 

подмладак и омладину, тражење несталих и међонародну сарадњу.  

У израду Локалног акционог плана за дјецу Општине Котор Варош укључене су све 

заинтересоване страна које раде за добробит и заштиту дјеце, чији представнииц су 

чланови радне групе, те је овај документ заједнички за све њих. Учешћем свих чланова 

радне групе, анализиране су потребе за конкретним активностима које је потребно 

провести на подручју општине Котор Варош како би се радило на побољшању 

положаја дјеце и њиховој заштити од свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања. На основу расположивих информација и анализе потреба предложени 

су пројекти који су обухваћени Локалним акционим планом за дјецу Општине Котор 

Варош за период 2018. – 2022. године.  

Сви пројекти усклађени су са основним циљевима Стратегије заштите дјеце од  

насиља, занемаривања и злостављања на подручју Општине Котор Варош за период 

2018. – 2022. године:  

- Сензибилисати и едуцирати ширу јавност, посебно дјецу, родитеље и      

стручњаке, о постојању проблема насиља над дјецом и начинима борбе против 

насиља. 
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- Развити мултидисциплинарни приступ дјеци жртвама насиља кроз побољшање 

интеринституционалне сарадње надлежних тијела. 

 

- Успоставити програме рехабилитације и реинтеграције који обезбјеђују 

индивидуалне потребе дјеце жртава насиља. 

 

- Обезбиједити одржив систем финансирања, техничке и људске ресурсе и 

централно прикупљање података о насиљу над дјецом у свим надлежним 

тијелима.
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3. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДЈЕЦУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2018. - 2022. ГОДИНЕ  

Преглед свих пројеката, исходи и начини финансирања, као и ноциоци импламентације приказани су у Табели 1. 

Табела 1. Акциони план за дјецу општине Котор Варош за период 2018. -  2022. године 
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Сензибилисати и 

едуцирати ширу 

јавност,посебно 

дјецу,родитеље и 

стручњаке о постојању 

проблема насиља над 

дјецом и начинима 

порбе против насиља. 

 Информисати 

родитеље и ширу 

заједницу 

формалним и 

неформалним 

каналима 

комуникације о 

превенцији, 

препознавању и 

поступању у случају 

насиља/ 

Успоставити трајне 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља (2018.)  

Израђене 

штампане 

публикације и 

плакати/ Редовно 

(најмање 

једанпут 

седмично) 

ажурирање 

страница школа  

(web, Facebook, 

Instagram, 

Twitter) 

информацијама о 

темама насиља  

16000,00 

     

  
 

Центар за 

социјали рад 

Котор Варош, 

ЈУ ОШ „Петар 

Петровић 

Његош“ 

Масловаре, ЈУ 

ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош, ЈУ ОШ 

„Петар Кочић“ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности  
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Сензибилисати и 

едуцирати ширу 

јавност,посебно дјецу, 

родитеље и стручњаке 

о постојању проблема 

насиља над дјецом и 

начинима порбе против 

насиља. 

Јачање здравствене 

заштите / 

Успоставити трајне 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља (2018. - 

2022.)  

Едукацију о 

заштити здравља 

прошло најмање 

50 дјеце  
2500,00 

     

  
 

ЈЗУ Дом 

здравља Котор 

Варош  

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,техничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Знањем у 

спречавању насиља 

над дјецом / 

Допунити знања 

стручњака за рад са 

дјецом изложеном 

насиљу (2018.)  

Едуковано 

најмање 50  

наставника и 10 

стручна 

сарадника  

10000,00 

     

  
 

ЈУ ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош,ЈУ ОШ 

„Петар 

Петровић 

Његош“Маслов

аре, ЈУ ОШ 

„Петар Кочић „ 

Шипраге, ЈУ 

СШЦ „Никола 

Тесла“ 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања, 

тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Постављање видео 

надзора у холу 

школе и на вањском 

дијелу објекта / 

Спријечавање и 

санкционисање 

евентуалних појава 

насиља и 

злостављања  

ученика (2018.)  

Поставњен 

видео надзор на 

школском 

објекту 

3000,00   
      

ЈУ ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Стварање услова за 

одржавање јавних 

трибина, предавања, 

радионица за 

ученике, наставнике 

и родитеље / Јачање 

јавне свијести о 

обиму појаве, 

врстама , 

обиљежјима о 

посљедицама 

насиља над дјецом и 

успоставити трајне 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља (2018.) 

Извршена 

санација 

фискултурне 

сале   

2000,00 
  

    

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Родитељи и школа 

заједно до боњих 

услова за дјецу / 

Ојачати људске и 

техничке ресурсе 

(2018.)  

 Набављено 

возило за превоз 

ученика  

12000,00 
  

 
  

  
  

 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Набавка возила за 

превоз ученика из 

ПО Вагани/ Ојачати 

људске и техничке 

ресурсе (2018.) 

Набављено 

возило за превоз 

ученика 

12000,00 
  

 
  

  
  

 

ЈУ ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош 
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Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Набавка возила за 

превоз ученика/ 

Ојачати људске и 

техничке ресурсе 

(2018.) 

Набављено 

возило за превоз 

ученика 

12000,00 
  

 
  

  
  

 

ЈУ ОШ „Петар 

Петровић 

Његош“ 

Масловаре  

 

Развити 

мултидисциплинарни 

приступ дјеци жртвама 

насиља кроз 

побољшање 

интеринституционалне 

сарадње надлежних 

тијела 

Тимским радом до 

безбједног 

дјетињства / 

Формирање 

електронске базе 

података кроз 

креирање 

јединствених 

образаца  за 

евидентирање 

случајева насиља , 

писање извјештаја и 

праћење проблема 

насиља над дјецом 

(2018. - 2019.)  

Набављена 

компјутерска 

опрема  

1500,00 
  

    

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,тахничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима . 

Сарадњом ученика 

против насиља / 

Успоставити трајне 

и одрживе 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља (2018 - 

2019.)  

Замјењена 

столарија у холу 

школе , 

постављена 

улазна врата и 

санирани зидови 

у холу школе  

5000,00 

     

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља   

Кроз спорт- стоп 

насиљу / 

Обезбједити 

мониторинг 

провођења програма 

превенције , 

рехабилитације и 

реинтеграције у 

циљу унапређења 

заштите дјеце од 

насиља (2018. - 

2019.)  

Уређено 

игралиште за 

дјецу   

2000,00 
  

    

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,техничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима . 

Заштитимо дјецу у 

сваком тренутку / 

Ојачати људске и 

техничке ресурсе 

(2018.) 

Уведен видео 

надзора у школу  

3000,00 
  

    

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља   

Кроз игру и 

дружење без 

насиља/ 

Обезбједити 

мониторинг 

провођења програма 

превенције , 

рехабилитације и 

реинтеграције у 

циљу унапређења 

заштите дјеце од 

насиља (2018.)  

Уређена 

школска зелена 

површина  за 

дјецу  

2000,00 
  

    

  
 

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља   

Савремена 

учионица и 

адекватна школска 

пракса/ 

Обједињавање 

расположивих 

ресурса за 

имлементацију 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције 

(2018. - 2022.) 

 

Опремљен 

информатички 

кабинет 

22000,00 
  

 
  

 
    

 

ЈУ СШЦ 

„Никола 

Тесла“ 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља   

Тениско игралиште/ 

Обједињавање 

расположивих 

ресурса за 

имлементацију 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције 

(2018. - 2022.) 

 

Реконструкција 

тениског 

игралишта 

15000,00 
  

 
  

 
    

 

ЈУ СШЦ 

„Никола 

Тесла“ 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Сензибилисати и 

едуцирати ширу 

јавност,посебно 

дјецу,родитеље и 

стручњаке о постојању 

проблема насиља над 

дјецом и начинима 

порбе против насиља. 

Оснивање Центра за 

рани раст и развој/ 

Формирање 

савјетовалишта за 

дјецу (2018. - 2022.)  

 Основан Центар 

за рани раст и 

развој  

5000,00 
  

 
  

  

  
 

Дјечији вртић 

„Лариса 

Шугић“, Дом 

здравља, 

Центар за 

ментално 

здравље 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,техничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима . 

Оснивање Дневног 

центра/ Јачати 

људске и техничке 

услове, допунити 

знања стручњака за 

рад са дјецом 

изложеном насиљу 

(2018. - 2022.)  

 Основан Дневни 

центар / 

јелимично 

обезбијеђени 

услови за 

функционисање 

Дневног центра 

у УГ ''Кућа 

радости''  

20000,00 

     

  
 

УГ ''Кућа 

радости'', 

Дом здравља, 

Центар за 

ментално 

здравље 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,техничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Будимо сви 

спортисти – базични 

спортски тренинзи 

за дјецу/ Јачати 

људске и техниче 

услове (2018. - 

2022.)  

 Запослен 

професор 

физичког 

васпитања и 

спорта   

3000,00 

  

  
    

 УГ ''Кућа 

радости'' 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља   

Омалдински клуб / 

Обједињавање 

расположивих 

ресурса за 

имлементацију 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције 

(2018. - 2022.)  

 Основан 

омладински клуб 

и успостављен 

план рада   

3000,00 

  

  
  

  
 

Општина 

Котор Варош, 

ЈУ СШЦ 

„Никола 

Тесла“, Центар 

за социјални 

рад, Центар за 

културу спорт 

и 

информисање 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Обезбједити одржив 

систем финансирања 

,техничке и људске 

ресурсе  и централно 

прикупљање података о 

насиљу над дјецом  у 

свим надлежним 

тијелима  

Освијетљење 

школског 

игралишта на којем 

бораве дјеца током 

и након наставе / 

Јачати људске и 

техничке услове 

(2018.)  

 Постављена 

расвјета на 

школском 

игралишту   
1000,00 

    

  
  

ЈУ ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Сензибилисати и 

едуцирати ширу 

јавност,посебно 

дјецу,родитеље и 

стручњаке о постојању 

проблема насиља над 

дјецом и начинима 

порбе против насиља. 

Превенција 

вршњачког насиља / 

Јачање јавне 

свијести о обиму 

појаве, врстама, 

обиљежјима и 

посљедицама 

насиља над дјецом. 

Успоставити трајне 

и одрживе 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља. (2018. - 

2020.)  

 

Оспособљавање 

30 вршњачких 

едукатор – 

медијатора 800 

ученика 

похађало 

радионице 

1000,00 

     

  
 

ЈУ ОШ „Свети 

Сава“ Котор 

Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

Савремена 

учионица / 

Обједињавање 

расположивих 

ресурса за 

имлементацију 

Опремљен 

кабинет 

информатике   3000,00 

    

  
  

ЈУ ОШ „Петар 

Кочић „ 

Шипраге 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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дјеце жртава насиља   програма 

рехабилитације и 

реинтеграције 

(2018. - 2022.) 

Сензибилисати и 

едуцирати ширу 

јавност,посебно 

дјецу,родитеље и 

стручњаке о постојању 

проблема насиља над 

дјецом и начинима 

порбе против насиља 

Заједно до циља/ 

Успоставити 

трајне и одрживе 

капацитете за 

промоцију 

ненасиља (2018. – 

2022.)  

100 ученика 

основних и 

средњих школа 

учествовало у 

едукацији 
5000,00   

 
  

  

  
 

Планинарско 

друштво 

„Механизам“ 

Котор Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Развити 

мултидисциплинарни 

приступ дјеци жртвама 

насиља кроз 

побољшање 

интеринституционалне 

сарадње надлежних 

тијела 

Љетни камп „НЕ 

НАСИЉУ“/ 

Унапређивање и 

креирање нових 

програма и 

садржаја за 

промоцију 

ненасиља (2018. – 

2022.) 

Одржано 5 

едукативних и 3 

креативен 

радионице уз 

учешће најмање 

45 учесника 

(дјеце) по 

радионици/ 

Створена мрежа 

за рано 

откривање 

различитих 

облика насиља 

на терену  

 

7200,00   
    

  
 

Црвени крст 

„Котор Варош“ 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Успоставити програме 

рехабилитације и 

реинтеграције који 

обезбјеђују 

индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља 

За боље сутра наше 

дјеце/ Обезбједити 

мултидисциплинар

но учешће свих 

надлежних 

институција и 

невладиних 

организација које 

су укључене у 

провођење 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције 

(2018.)  

Изграђено мини 

креативно 

игралиште на 

планинарском 

дому Грабовачка 

ријека 

4000,00   
   

    

 

Планинарско 

друштво 

„Механизам“ 

Котор Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Развити 

мултидисциплинарни 

приступ дјеци жртвама 

насиља кроз 

побољшање 

интеринституционалне 

сарадње надлежних 

тијела 

Мултисекторални 

приступ дјеци 

жртвама насиља/ 

Донијети интерна 

упутства о 

поступању у 

ситуацији када се 

насиље деси 

усклађена  са 

европским  

стандардима  и 

законским  

прописима  у 

Републици   

Српској  у оквиру 

појединачних 

институција 

(2018.)  

 

Побољшана 

сарадња 

надлежних 

тијела кроз 

доношење 

одговарајућег 

протокола и 

успостављање 

мониторинга 

провођења 

програма 

превенције, 

рехабилитације  

и  реинтеграције 

1000,00   
    

  

 

Центар за 

социјали рад 

Котор Варош  

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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Развити 

мултидисциплинарни 

приступ дјеци жртвама 

насиља кроз 

побољшање 

интеринституционалне 

сарадње надлежних 

тијела 

Израда и 

потписивање 

Протокола о 

поступању у 

случају насиља, 

злостављања и 

занемаривања за 

све организације 

које у свом 

дјеловању имају 

контакт са дјецом/ 

Израда протокола 

о сарадњи у циљу 

обједињавања 

расположивих 

ресурса за 

имплементацију 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције. 

(2018. – 2022.) 

Израђен и 

потписан 

Протокол о 

поступању  

2000,00 

     

  

 

Коалиција за 

заштиту дјеце 

Котор Варош  

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Развити 

мултидисциплинарни 

приступ дјеци жртвама 

насиља кроз 

побољшање 

интеринституционалне 

сарадње надлежних 

тијела 

Развити 

мултидисциплинар

ни приступ дјеци 

жртвама насиља 

кроз побољшање 

интеринституци-

оналне сарадње 

надлежних тијела/ 

Израда протокола 

о сарадњи у циљу 

обједињавања 

Повећан укупан 

број заједничких 

иницијатива за 

побољшање 

положаја дјеце 

на подручју 

општине Котор 

Варош 

- *  
      

Коалиција за 

заштиту дјеце 

Котор Варош 

Oдјељење за 

друштвене 

дјелатности 
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расположивих 

ресурса за 

имплементацију 

програма 

рехабилитације и 

реинтеграције. 

(2018. – 2022.) 

 

175200,00                                                                                           
 

 

*Властита средства институција и организација 
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Табела 2. Преглед пројеката према њиховој вези са стретешким циљевима 

Стратешки циљ 
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СЦ1: Сензибилисати и едуцирати ширу јавност, 

посебно дјецу, родитеље и      стручњаке, о постојању 

проблема насиља над дјецом и начинима борбе 

против насиља. 29500,00   

 

  

   

  

 

5 

СЦ2: Развити мултидисциплинарни приступ дјеци 

жртвама насиља кроз побољшање 

интеринституционалне сарадње надлежних тијела 11700,00   

     

  

 

5 

СЦ3: Успоставити програме рехабилитације и 

реинтеграције који обезбјеђују индивидуалне потребе 

дјеце жртава насиља. 51000,00   

 

  

  

  
  

 

7 

СЦ4: Обезбиједити одржив систем финансирања, 

техничке и људске ресурсе и централно прикупљање 

података о насиљу над дјецом у свим надлежним 

тијелима. 83000,00   

 

  

  

  
  

 

11 

УКУПНО: 175200,00 

        

25 
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4. МОНИТОРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Систем мониторинга и евалуације Локалног акционог плана за дјецу Општине Котор 

Варош за период 2018. – 2022. године треба да континуирано обезбјеђује информације 

о напретку и провођењу активности предвиђених овим документом, као и о степену 

успјешности остваривања постављених циљева.  

Мониторинг, евалуацију и извјештавање проводиће Радна група која је и израдила овај 

документ, односно координационо тијело – Тим за мониторинг и извјештавање, које ће 

чинити три представника групе и о чијем ће избору бити одлучено унутар групе.  

Чланови Тима за мониторинг и извјештавање дјеловаће у циљу добијања што 

квалитетнијих података на основу којих ће бити могуће пратити напредак и остварење 

резултата, као и препознавати подручја дјеловања будућих активности. На основу 

расположивих информација осим праћења напретка и остваривања резултата, моћи ће 

се идентификовати и пропусти и потребе за редефинисањем и унапређењем појединих 

дијелова документа.  

Информације о активностима, имплементацији, организацији и финансирању ће бити 

континуирано прикупљане од стране свих учесника у активностима, а евалуација ће се 

вршити на основу очекиваних резултата и исхода.  

 


