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Година  XXVIII     Бр. 3                       20. фебруар 2019. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 77.став 3 и 4.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“,бр. 88/2017 и 27/2018-други закон), члана5. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018) и члана 41.став 1. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

15/17),начелник Општинске управе општине Алексинац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И 

ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I 

 Овим Решењем се образује Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом – Интерресорна комисија на територији 

општине Алексинац (у даљем тексту: Комисија). 

II 

 Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се остварују права, 

услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и 

социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини. 

 

III 

Комисија има пет чланова и то четири стална, који имају заменике који се именују из истих 

структура и једног повременог члана. 

Председника Комисије бирају стални чланови из својих редова, а повременог члана одређује 

председник Комисије за свако дете појединачно. 

Комисија има координатора који пружа стручну и административно-техничку потпору Комисији и 

учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

 

 IV 

За сталне чланове Комисије именују се: 

 

1) Др Марија Младеновић-Станојевић -члан,педијатар 

Др Маријана Здравковић – заменик члана,специјалиста опште медицине  

2) Славољуб Величковић – члан, психолог 

Младен Анђелковић – заменик члана, психолог 

3) Верица Милетић - члан, социјални радник 

Милица Ракић –заменик члана, социјални радник 

4) ЈасминаМарковић -члан, дефектолог 

Милена Џипковић –заменик члана, дефектолог 

 

Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године. 
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V 

За Координатора Комисије одређује се Слободанка Јовић, запослена у општинској управи општине 

Алексинац, на пословима социјалне заштите. 

VI 

Комисија ће обављати поступак процене потребе детета за пружањем додатне подршке: 

-по захтеву родитеља, односно другог законског заступника  и одраслог; 

-на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласност родитеља, 

односно другог законског заступника и одраслог; 

- по службеној дужности 

У поступку процене Комисија је дужна да на основу утрђене ситуације установи подршку коју дете 

већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, здравствене и социјалне заштите, као и да 

одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем укључивања детета у живот 

заједнице и обезбеђивања услова за максималан развој детета. 

Комисија је дужна да прати ефекте извршавања предложене подршке за дете из области струке и 

система чији је представник. 

VII 

 Председнику Интерресорне Комисије припада накнада за рад у Комисији у нето износу од 2.500,00 

динара, а сталним члановима и повременом члану Комисије 2.000,00 динара по донетом мишљењу. 

 Координатору Комисије припада накнада у износу од 2.000,00 динара у случајевима када Комисија 

ради на терену или након радног времена, по одржаној седници. 

 

VIII 

Средства  на име накнада из члана 7. овог Решења  обезбеђују се из Буџета општине Алексинац. 

 

IX 

Седиште рада Комисије је у просторијама Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза 

Милоша бр.169. 

 

X 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење II/01 020-38 од 08.02.2017. године.  

 

XI 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

                                                                      XII 

Решење доставити: Именованим, Одељењу за општу управу и друштвеним делатностима и Архиви 

општине Алексинац. 

III Број:020-31 

У Алексинцу, 19.2.2019.године 

НАЧЕЛНИК  

                                                                                                   Општинске управе, 

                                                                                                                     Дејан Милошевић, с.р. 

 

Садржај: 
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здравственом и социјалном подршком за територију општине Алексинац......................................................................................25 

2. Садржај ...................................................................................................................................................................................................26 

 

 

Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, 

факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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