
На основу члана 6. Став 1 тачке е) ф) и г) Меморандума о разумијевању за 

имплементацију Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у 

области здравствене заштите потписаног између ЈЗУ Института за јавно здравство и 

Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, 

ЈЗУ Институт за јавно здравство у поступку одабира ромских здравствених медијатора 

расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР  
 

РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРА* 

 

*Поједини изрази употријебљени у ЈАВНОМ ПОЗИВУ за означавање мушког или 
женског рода подразумијевају оба пола. 

 

Ромски здравствени медијатори се траже за општине: Бијељина, Приједор и 
Вукосавље. 

 

Послови здравственог медијатора предвиђају ангажовање на терену у циљу 
повезивања ромске заједнице и  других угрожених група са здравственом службом, 
едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у 
кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око интеграције у 
друштво. Ангажовање се врши путем Уговора о дјелу, који се закључује између ЈЗУ 
Института за јавно здравство Републике Српске и одабраног здравственог медијатора, 
а који се финансира из средстава које обезбјеђује Министарство за људска права и 
избјеглице БиХ. 

  

Услови конкурса су: 

 да има пријаву мјеста боравка у општини за коју се кандидује (потврда о мјесту 
боравка - CIPS); 

 да има најмање завршену основну школу (свједочанство о завршеној школи на 
увид); 

 да је  незапослено лице – (доказује се потврдом Завода за запошљавање 
Републике Српске); 

 пожељно је претходно искуство у пословима медијације; 

 пожељна је писана подршка регистрованог удружења грађана са територије на 
којој се ангажује ромски медијатор; 

 пожељно знање ромског језика или језика који се говори у локалној средини. 

 

Знања која ће се стећи током рада:  

 вјештина комуникације;  

 познавања права и обавеза које проистичу из прописа који уређују области 
 здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и социјалног 
осигурања; 



 начини превенције заразних и незаразних болести, значај имунизације дјеце, 
знање о начину одржавања опште и личне хигијене као и значају одржавања 
хигијене, штетност пушења и дуванског дима, штетност употребе алкохола и 
дрога; начини унапређења репродуктивног здравља 

 Упознавање са правом жена, начинима суочавања СА занемаривањем и 
злостављањем дјеце и жена,; 

 

Здравствени медијатори ће поред обуке из области унапређења здравља проћи обуку 
која се односи на упознавање протокола о раду који ће припремити ЈЗУ ИЗЈЗ и 
постигнутим резултатима, вршење уноса података у претходно припремљене обрасце 
и прирему извјештаја о раду. 

 

Опис послова: 

 

Здравствени медијатор 

 Обавља посјете појединцима  и породицама из осјетљивих група становника 

које живе у  неформалним насељима; 

 Спроводи основни здравствено васпитни рад у породици,  неформалном 

насељу мјесној заједници; 

 Повезује здравствени систем и осјетљиве групе из неформалних насеља; 

 Пружа подршку појединцима из осетљивих група у остваривању права из 

области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и 

права на правни субјективитет; 

 Уочава здравствене и социјално-економске проблеме припадника угрожених 

група на територији јединице локалне самоуправе  и о томе  обавештава Дом 

здравља, Центар за социјални рад и јединицу локалне самоуправе; 

 Сарађује са центрима за социјални рад, локалном самоуправом, канцеларијама 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске, хуманитарним 

организацијама и сл.; 

 Активно учествује у свим промотивним кампањама према календару јавног 

здравља које организује Дом здравља, позива, организује присуство осетљивих 

група становника; 

 Мјесечно извештава ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске  о броју 

и врсти  услуга према сачињеном плану рада; 

 О свом раду води електронску и папирну евиденцију; 

 Обавља и друге послове у складу са стручном оспособљеношћу по налогу ЈЗУ 

Института за јавно здравство Републике Српске 

 За свој рад одговара директору ЈЗУ Института за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

Рок за пријаве је 14 дана од дана објављивања јавног позива. 



 

Едукација изабраних кандидата је планирана након окончањa поступка избора 
ромских медијатора, а најкасније до 20. јуна 2018. године, а почетак рада по 
окончању едукације а најкасније дo 1. септембра 2018. године. 

 

Пријаве са биографијом (преузети формулар са WEB странице ЈЗУ Института за јавно 
здравство www.phi.rs.ba) доставити лично/поштом на адресу:  

ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Јована Дучића 1 

Бања Лука 78000 

 

За детаљније информације можете се обратити на телефон: 051 491643 

Контакт особа: Др Стела Стојисављевић 

 

 

 

 Директор 

 

 Мр сци. Др Миодраг Марјановић 


