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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОШТОВАЊЕ И БРИГУ О ЖИВОТИЊАМА - ORCA 

СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА И ПРИРОДЕ „ЉУБИНКА ВИВЧАР“ 

 

 

К О Н К У Р С 
 

за доделу места за становање у  

Студентском дому за заштиту животиња и природе „Љубинка Вивчар“ 

 

 

Услови учешћа 

1. Студенти основних, мастер, односно докторских студија било ког факултета кроз који могу се посвете 

добробити животиња и заштити природе: ветерина, биологија, пољопривреда, психологија, 

педагогија, социологија, социјални рад, право и друго. 

2. Ученици четврте године средњешколског образовања који намеравају да упишу факултете наведене 

у тачки 1) услова. 

3. Афинитет и посвећеност према заштити животиња и природе, односно изражена жеља за 

посвећивањем овим темама као делу визије свог будућег професионалног развоја.  

4. Од студената се очекује да имају позитиван однос према себи, другима, животу и раду, мотивисаност 

и спремност за рад на себи и сарадњу са другима.   

5. Приоритет приликом одлучивања о праву на коришћење Студентског дома ће имати млади без 

родитељског старања у алтернативној бризи.  

6. Овај Конкурс се односи на пријем једне особе мушког пола  

 

Подршка коју нудимо обухвата 
● Бесплатан смештај током студија и покривање режијских трошкова до одређеног износа. 

● Похађање програма ORCA академије у циљу стицања знања, вештина и праксе у областима: јавно 

заступање, пројектни менаџемент, комуникација, fundraising и слично.  

● Реализације програма волонтерске праксе у ORCA у трајању од осам сати недељно, распоређених у 

складу са обавезама студента.  

● Пружања подршке изради семинарских и других стручних радова у области заштите природе и 

добробити животиња.  

 

У зависности од могућности, ОRCA ће обезбедити додатно стручно усавршавање и праксу у земљи и 

иностранству која ће се реализовати у организацијама, институцијама и компанијама које сарађују са ORCA 

и доступне обуке које реализују партнерске организације.  

 
Услови за останак у Студентском дому 

Уговор са студентима ће се потписати на годину дана, који се може продужити до краја студија уз испуњење 

следећих услова: 1) редовно студирање, 2) редовно похађање волонтерске праксе у ORCA  и 3) поштовање 

Кућног реда. 

 

Подношење пријаве 

Заинтересовани се могу пријавити Организацији ORCA путем е-поште: office@orca.rs. Пријава треба да 

садржи мотивационо писмо и биографију. Конкурс је отворен до попуњавања места у Студентском дому.  
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Образложење 

 

Организација ORCA је у стану од 35м2 основала Студентски дом за заштиту животиња и природе „Љубинка 

Вивчар“ (у даљем тексту: Студентски дом). Ово је први студентски дом посвећен заштити животиња и 

природе. Стан је преуређен тако да може да прими два студента женског (или два студента мушког пола). 

Предност при одабиру студената даје се деци без родитељског старања. Студентски дом је основан 

захваљујући доброчинству госпође Љубинке Вивчар која је овај стан оставила организацији ORCA својим 

завештањем. 

 

Средства за опремање Студентског дома обезбеђена су захваљујући појединцима и компанијама које су 

препознале значај ове иницијативе. Више информација о процесу обезбеђивању средстава за оснивање 

Студентског дома могу се пронаћи на страници: www.donacije.rs/projekat/ljubinkinlegat/ 

 

Комисија за избор студената корисника Студентског дома је дана 8.јула 2019. године донела одлуку да се 

место у стану понуди студенту социјалног рада Павлу Добричићу. Одлука је донета на основу претходних 

података и интервјуа са кандидатима. Чланови Комисије су били:  

1. Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

2. Тамара Борисављевић, Центар за хранитељство и породични смештај, Београд 

3. Сузана Трнинић, новинарка, представница јавности 

4. Елвир Буразеровић, директор ORCA 

 

Имајућу у виду да је Студентски дом опремљен за живот две особе, а да тренутно у њему живи особа мушког 

пола, Комисија је донела одлуку да се распише нови конкурс за попуњавање преосталог места, по 

критеријумима наведеним у конкурсу. 
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