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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
25.02.2022. године 

ГОДИНА 2022. 
БРОЈ 5. 

На основу члана 17. 18. и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. 

закон, 87/2018,  23/2019, 128/2020 – др. 

закон), члана 37. Правилника о раду савета за 

координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима путевима  ("Сл. 

гласник РС", бр. 8/2020), члана 64. став 1. 

тачка 22) Статута општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 60. став 5. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 33/21), а у 

складу са Програмом за рад Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Баточина за 2021. годину („Службени 

гласник општине Баточина“. бр. 9/21), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 24.02.2022. године, 

донело је: 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Извештаја о реализацији 

активности планираних Програмом за рад 

Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина за 2021. 

годину 

 

1. Усваја се Извештај о реализацији 

активности планираних Програмом за рад 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина за 2021. годину, који је 

доставио Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина заведен под 

бројем  020-201/22- III, који је саставни део 

овог закључка. 

 

2. Овај Закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина, на седници 

одржаној дана 22.02.2022. године, усвојио је 

Извештај о реализацији активности 

планираних Програмом за рад Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Баточина за 2021. годину, заведен под бројем 

020-201/22-III и исти доставио Општинском 

већу. 

Одредбама члана 37. Правилника о 

раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима 

прописано је да Извештај о реализацији 

планираних активности садржи податке о 

спроведеним мерама и активностима, као и 

утрошку финансијских средстава за 

реализацију истих у оквиру кључних области 

рада дефинисаних Програмом, да спроведене 

мере и активности описане у Извештају о 

реализацији планираних активности за 

одређени период морају одговарати мерама и 

активностима дефинисаним у Програму на 

који је Агенција дала сагласност и да 

извештај о реализацији планираних 

активности усваја Надлежни орган. 
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Одредбама члана 64. став 1. тачка 22) 

Статута општине Баточина прописано је да 

Општинско веће врши и друге послове, у 

складу са законом, док одредбе члана 60. 

став 5. Пословника о раду Општинског већа 

утврђују да у вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси закључке којим се 

одлучује о процедуралним питањима, о 

прихватању одређених предлога, иницира 

доношење одлука, односно другог општег 

или појединачног акта као и начин решавања 

појединих питања. 

По разматрању Извештаја о 

реализацији активности планираних 

Програмом за рад Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Баточина за 

2021. годину, Општинско веће општине 

Баточина, као надлежни орган,  закључило је 

да је програм реализован и извештај сачињен 

у складу са чланом 37. Правилника о раду 

савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима путевима те се 

извештај усваја у достављеном тексту. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-205/22-III од 24.02.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

   

 На основу члана 37. Правилника о 

раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима 

путевима  ("Сл. гласник РС", бр. 8/2020) у 

складу са тачком 4. Програма за рад Савета 

за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“. 

бр.9/21), Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина, на седници 

одржаној дана 22.02.2022. године, донео је: 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о реализацији активности планираних 

Програмом за рад Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Баточина 

за 2021. годину 

 

 

Програмом за рад Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Баточина за 2021. годину („Службени 

гласник општине Баточина“. бр.9/21) (у 

даљем тексту: Програм), планирана су 

средства у укупном износу од 10.000.000,00 

динара и то: 

- за унапређење саобраћајне 

инфраструктуре са аспекта унапређења 

безбедности саобраћаја у износу од 

5.000.000,00 динара; 

- за унапређење саобраћајног образовања 

и васпитања у износу од 2.300.000,00 динара; 

- за превентивно-промотивне активности 

из области безбедности саобраћаја у износу од 

1.300.000,00 динара; 

- за научно-истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја у износу од 

1.000.000,00 динара, 

- за техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције и других органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја 

у износу од 200.000,00 динара и  

- за накнаду за рад чланова Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Баточина у износу од 200.000,00 динара. 

 

Према реализацији буџета општине 

Баточина за 2021. годину, на дан 31.12.2021. 

године, остварен је приход од наплаћених 

новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 

укупном износу од 6.428.982,46 динара. 

 

У циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима општине Баточина у 

2021. години, спроведене су следеће мере и 

активности са приказом утрошка остварених 

финансијских средстава за реализацију истих: 
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Област – Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре са аспекта унапређења 

безбедности саобраћаја: 

- Изградња пешачких стаза у зонама школа 

и на локацијама где су угрожени пешаци  

– 364.491,63 динара; 

- Допуна пројекта техничког регулисања 

саобраћаја на општинским путевима и 

уличној мрежи општине Баточина – 

350.000,00 динара; 

- Увођење и инсталирање опреме система 

видео надзора за аутоматско 

препознавање регистарских таблица и 

детекцију саобраћајног прекршаја – 

прекорачење задате лимитиране брзине – 

2.499.999,60 динара. 

 

Област - Унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања: 

- Реализација представа за децу о 

безбедном понашању у саобраћају у 

предшколским установама и нижим 

разредима основних школа (први и други  

разред) – 416,000,00 динара; 

- Едукативна предавања за ученике свих 

разреда средњих школа – 415.000,00 

динара.  

 

Област – Превентивно-промотивне 

активности из области безбедности 

саобраћаја: 

- Набавка дечијих ауто-седишта за 

новорођенчад уз обавезу испоручиоца да 

бесплатно одржи презентацију о 

правилном коришћењу ауто-седишта – 

499.356,00 динара. 

 

Област - Техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције и других органа 

надлежних за послове безбедности 

саобраћаја; 

- Набавка несесера са потребном опремом 

за вршење увиђаја саобраћајних незгода – 

199.900,00 динара. 

 

 

 Област – Рад савета: 

- Накнада за рад чланова савета – 66.039,00 

динара. 

 

      Преостала средства од 1.618.196,23 

динара од наплаћених новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје која нису 

искоришћена за реализацију активности 

предвиђених Програмом за 2021. годину, 

биће планирана за реализацију Програма за 

2022. годину.  

 

Овај Извештај доставиће се 

Општинском већу  општине Баточина на 

усвајање. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-201/22-III од 22.02.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Здравко Младеновић 

____________________________ 

 

На основу члана 77. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 

129/2021), члана 10. став 2. Правилника о 

додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Службени гласник РС", бр. 

80/18) и члана 60. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 33/21), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 24.02.2022. године, 

донело је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извештаја о раду 

Интерресорне комисије (ИРК) за процену 

потреба детета, ученика и одраслог за 

додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком и предложеним и 

пруженим подршкама за 2021. годину 
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I Усваја се Извештај о раду 

Интерресорне комисије (ИРК) за процену 

потреба детета, ученика и одраслог за 

додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком и предложеним и 

пруженим подршкама за 2021. годину, бр. 

560-2/2022-IV-01 од 21.02.2022. године, који 

је саставни део овог закључка. 

 

II Овај Закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење овог 

закључка садржан је у одредбама члана 77. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања којим је између осталог 

прописано да јединица локалне самоуправе 

прикупља извештаје о раду инетрресорне 

комисије, предложеној подршци и њеним 

ефектима најмање два пута годишње, као и у 

одредбама члана 10. став 2. Правилника о 

додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом којим је утврђено да је Комисија 

обавезна да доставља редовне извештаје о 

свом раду и о предложеној и оствареној 

подршци општинској, односно градској 

управи два пута годишње: за прву половину 

године до 1. августа и Збирни извештај за 

календарску годину, до 1. марта наредне 

године на Обрасцу 4. Збирни извештај, након 

што га усвоји општинско/градско веће, 

Комисија доставља ресорним 

министарствима. 

У складу са наведеним одредбама, 

Интерресорна комисија за процену потреба 

дететa, ученикa и одраслог  за додатном 

образовном, здравственом и социјалном 

подршком доставила је Општинском већу 

општине Баточина Извештај о раду за 2021. 

годину бр. 560-2/2022-IV-01 од 21.02.2022. 

године, ради усвајања. 

 Имајући у виду наведено, Општинско 

веће усвојило је Извештај о раду 

Интерресорне комисије за 2021. годину у 

достављеном тексту. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-206/22-III од 24.02.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

  
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА                                                                                   

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Интерресорна комисија 

за процену потреба дететa,  

ученикa и одраслог  за додатном  

образовном, здравственом и  

социјалном подршком  

Број:560-2/2022-IV-01 

Датум:21.02.2022. године 

Б  а  т  о  ч  и  н  а 
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Образац број 4 

 На основу члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, број 80/18), подносимо 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ (ИРК) ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА 

ДЕТЕТA, УЧЕНИКA И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ И ПРЕДЛОЖЕНИМ И ПРУЖЕНИМ ПОДРШКАМА 

Локална самоуправа општине/града______Баточина__________ 

Годишњи извештај за _ _2021. годину 

1. Основне информације о ИРК  

1.1. Име, презиме, професија, систем који представља и функција у комисији за све сталне 

чланове ИРК  

Име и презиме Професија Систем Функција у ИРК 
Јасмина Петровић педијатар здравствeне заштите председник ИРК 

Ивана Орловић психолог образовно-васпитни члан ИРК 

Снежана Митровић социјални радник социјалне заштите члан ИРК 

Ивана Миленовић дефектолог-

специјални педагог 

образовно-васпитни члан ИРК 

Данијела Вулићевић дефектолог-логопед здравствeне заштите члан ИРК 

 

1.2. Број ангажованих повремених чланова ИРК у извештајној години: _10___ 

 

1.3.  Број одржаних састанака ИРК у извештајној години:___15_____ 

 

2. Захтеви у години за коју се извештава 

 

2.1. Захтеви и број захтева (необрађених) пренетих из претходног периода 

 

Захтеви Број захтева за децу и 

ученике 

Број захтева за одрасле 

полазнике 

Захтеви примљени у током године 10  

 

/ 

Захтеви пренети из претходног 

периода 

/ / 

Укупно  10 / 

 

2.2. Структура  захтева  на основу броја  примљених захтева, броја пренетих захтева из 

претходног периода и окончаности процеса процене предлогом ИПП 
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Захтеви Укупан број  Број захтева по којима 

је поступак процене 

окончан 

(предлогом ИПП) у 

години за коју се 

извештава 

Број захтева по којима 

поступак процене није 

окончан (предлогом 

ИПП) у години за коју се 

извештава 

Захтеви 

примљени 

током године 

10 8 2  

 

Захтеви пренети 

из претходног 

периода 

/ / / 

Укупно * 10 8 2 
* Укупан број треба да одговара укупном броју у првој колони Табеле 2.1. и чини збир захтева у другој и трећој 

колони Табеле 2.2. 

 

2.3. Структура на основу броју захтева поднетих за исто дете/одраслог 

Захтев Број деце и 

ученка 

Број одраслих 

полазника 

Поднет први пут за дете 3  / 

Поднет други пут за исто дете 2 / 

Поднет трећи пут за исто дете 2  / 

Поднет више од три пута за исто 

дете 

3 / 

Укупно* 10 / 

*Укупан број треба да одговара броју укупних захтева наведеном у Табели 2.1. 

 

2.3.1.  Разлози због којих се поново подноси захтев за исто дете/одраслог  

(по потреби додати редове) 

Разлози поновног јављања детета/одраслог које је ИРК 

регистровао у години за коју се извештава 

Број деце Број одраслих 

полазника 

Измена  ИОП-а-Доношење ИОП2 

 

5 / 

        

Прелазак у други циклус образовања у  основној школи 

(у пети разред) за ученике са сметњама у развоју  

      

1 

 

/ 

Упис у средњу школу за ученике са сметњама у развоју 1 / 
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 / / 

Укупно* 7 / 

*Укупан број треба да одговара броју захтева наведених у Табели 2.3, видети: захтев поднет по други, трећи пут или 

више од три пута за исто дете. 

 

2.4. Структура окончаних захтева  

 

2.4.1. Број окончаних захтева у односу на укљученост повремених чланова 

Захтев  Број  

Укључена два повремена члана / 

Укључен један повремени члан 8 

Није укључен ниједан повремени члан / 

Укупно* 8 

*Укупан број треба да одговара укупном броју у другој колони Табеле 2.2. (видети: број захтева у којима је окончан 

поступак) 

 

2.4.2. Број окончаних захтева на основу посматрања током процеса процене у природним 

животним околностима (породица, школа/вртић, вршњачка група, итд.) 

 

Захтев  Број  

Четири стална члана ИРК посматрала дете/одраслог у 

природним животним околностима. 

/ 

Три стална члана ИРК посматрала/одраслог дете у 

природним животним околностима. 

6 

 

Два стална члана ИРК посматрала дете/одраслог у 

природним животним околностима. 

/ 

Један стални члан ИРК посматрао дете/одраслог у 

природним животним околностима. 

2 

 

Дете/одрасли није посматран у природним животним 

околностима (ИРК нема могућности да посматра децу у 

природним животним околностима). 

/ 

Укупно* 8 

*Укупан број треба да одговара укупном броју у другој колони Табеле 2.2. (видети: број захтева у којима је окончан 

поступак). 
 

3. Подаци о деци /одраслим полазницима 
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Разврставање по доминантној тешкоћи која захтева додатну подршку у овој тaбели подразумева 

да за свако дете наведете једну групу тешкоћа, ону због које је детету доминантно потребна 

додатна подршка, поред тога што су тешкоће често удружене. 

По истом принципу навести основни извор тешкоћа код одраслог полазника (3.1.а.). 

 

3.1 По доминантној тешкоћи (деца) 

Доминантна тешкоћа Број деце 

1.Сметње  у развоју и инвалидитет  

Сметње у интелектуалном функционисању 
8 

 

Комуникацијске  сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД) / 

1.3. Инвалидитет: телесни инвалидитет(недостаци делова тела) 

моторичке сметње (отежано кретање и/или  коришћење  руку, 

потпуна немогућност ходања и/или коришћења руку), чулне 

сметње (значајна слабовидост или слепило, наглувост или 

глувоћа) 

1 

 

 Вишеструке  сметње(удружене две или више  

интелектуалних/комуникацијских сметњи/инвалидитета). 

1 

 

2.Специфичне тешкоће у учењу / 

2.1.Тешкоће у читању, писању или рачунању,  (уколико нису 

присутне интелектуалне или чулне смeтње)  

 

2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или 

емоционалном развоју 

/ 

 

3. Деца из социјално-економски нестимулативних средина / 

3.1. Деца из сиромашних породица / 

3.2. Деца из породица која не говоре језиком средине (на коме 

се одвија образовни процес) 

/ 

3.3. Деца која  дуже време бораве у  болници или социјалној 

установи за смештај  

/ 

3.4. Деца мигранти и тражиоци азила / 

4.Друго (дописати) 

 

/ 

Укупно деце и ученика* 10 

*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 

 

3.1.а.  По доминантној тешкоћи (одрасли полазници) 

Доминантна тешкоћа Број 

одраслих 
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Телесни инвалидитет и/или чулне сметње / 

Интелектуалне сметње / 

Психичке сметње  / 

Социјално нестимулативна средина 

(социоекономске, културне и језичке баријере) 

/ 

Укупно одраслих* / 

*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 

 

3.2 По узрасту 

Узраст Број деце Узраст Број одраслих 

полазника 

0-3 године / 15-18 године / 

3-6,5 година / 19-24 година / 

6,5-10 година 3 

 

25-29 година / 

10-14 година 4 

 

30-39 година / 

14-18 година 3 

 

40 и више 

година 

/ 

Укупно* 10 Укупно* / 

*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 

3.3. По полу 

Пол Број деце Број одраслих 

Женски 6 / 

Мушки 4 
 

/ 

Укупно* 10 / 

*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 

 

3.4. По укључености у систем образовања 

Предшколски програми/школе Број деце 

Јасле  / 

Предшколски програм  / 

Припремни предшколски програм  / 

Основна школа 7 

  

Средња школа 3 

 

Није укључено у систем образовања / 

Укупно* 10 

 

Образовање одраслих Број одраслих 

Основна школа (Функционално основно 

образовање) 

/ 
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Средња школа (ванредни ученик) / 

Није укључено у систем образовања / 

Укупно* / 

*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 

 

3.4.1.  Разлози због којих дете није укључено у систем образовања 

Разлог Број деце 

Календарски узраст до 5,5 година / 

Недоступност предшколских установа / 

Неодговорност родитеља/другог законског 

заступника 

/ 

Остало (уписати конкретне разлоге, додати 

редове) није имала потврду о редовном 

вакцинисању 

/ 

 / 

Укупно* / 

*Укупан број треба да одговара броју деце која нису укључена у систем образовања наведеном у Табели 3.4. 

4. Подаци о посматрању детета/одраслог у природним животним околностима током процеса 

процене потребе за додатном подршком: 

a) свако дете/одрасли посматран у природним животним околностима, 

b) већина деце/одраслих посматрана у природним животним околностима, 

c) око половине деце/одраслих посматрано у природним животним околностима, 

d) мањи број деце/одраслих посматран у природним животним околностима, 

e) ИРК нема могућности да посматра децу/одрасле у природним животним околностима. 

 

5. Број и структура предложених и реализованих подршки 

5.1.  Предложена подршка по броју и врсти предложене подршке 

(по потреби додати редове) 

Предложена подршка  

Као предложена подршка уноси се само 

она врста подршке коју је ИРК 

предложила (не уписују се подршке које 

дете има од раније, у било ком систему), и 

то за децу за коју је урађен индивидуални 

план подршке.  

Број лица за коју је 

предложена одређена врста 

подршке  

укупно 

број деце број 

одраслих 

доношење ИОП2 у настави 6 

 

/ 6 

Упућивање ученика у средњу школу за 

ученике са сметњама у развоју ради 

стручног оспособљавања за одређено 

занимање 

1 

 

/ 1 

Прилагођавање окружења у складу са 

потребама детета/ученика:прилаза и 

1 

 

/ 1 
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унутрашњег простора установе чије услуге 

дете /ученик користи 

Остваривање права на увећани дечији 

додатак 

3 

 

/ 3 

Интернатски смештај при школи за 

ученике са сметњама у развоју ради 

стручног оспособљавања за одређено 

занимање 

1 

 

/ 1 

Финансијска подршка породици-

надокнада трошкова превоза за дете и 

пратиоца ради похађања наставе 

1 

 

/ 1 

Финансијска подршка породици кроз 

једнократне новчане помоћи за потребе 

детета 

2 

 

/ 2 

Одлазак на специјалистичке преглед 1 / 1 

 

5.2. Праћење реализације предложених подршки ͓* 

(по потреби додати редове) 

Предложена подршка  

Бележе се само оне 

врсте подршке које је 

ИРК  предложила, и то 

за децу за коју је урађен 

индивидуални план 

подршке  

 

Број лица за коју 

је одређена 

подршка 

предложена и  

реализована 

Број лица за коју 

је одређена 

подршка 

предложена, али 

није реализована 

Број лица за 

коју нема 

повратне 

информације о 

реализацији 

подршке 

Укупн

о 

 Деца Одрас. Деца Одрас. Деца Одрас.  

Доношење ИОП2 у 

настави 

6 

 

/ / / / / 6 

Упућивање ученика у 

средњу школу за 

ученике са сметњама у 

развоју ради стручног 

оспособљавања за 

одређено занимање 

1 

 

/ / / / / 1 

Прилагођавање 

окружења у складу са 

потребама 

детета/ученика:прилаза 

и унутрашњег простора 

установе чије услуге 

дете /ученик користи 

1 

 

/ / / / / 1 

Остваривање права на 

увећани дечији додатак 

2 

 

/ 1 

 

/ / / 3 

Интернатски смештај 

при школи за ученике са 

1 

 

/ / / / / 1 
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сметњама у развоју ради 

стручног 

оспособљавања за 

одређено занимање 

Финансијска подршка 

породици-надокнада 

трошкова превоза за 

дете и пратиоца ради 

похађања наставе 

1 

 

/ / / / / 1 

Финансијска подршка 

породици кроз 

једнократне новчане 

помоћи за потребе 

детета 

2 

 

/ / / / / 2 

Одлазак на 

специјалистичке 

преглед 

/ / / / 1 

 

/ 1 

*Треба да се сложе врсте и бројеви подршки из табеле о предложеној подршци са подацима у табели о реализованој 

подршци 
 

6.  Врсте подршки које су биле потребне, али нису предложене у ИПП детету/ученику/одраслом 

због немогућности реализације у локалној заједници 

Подршка  Број лица за коју је одређена 

подршка потребна, али није 

предложена у ИПП 

Укупно 

Деца Одрасли  

/ / / / 

    

    

    

 

7. Права/услуге о којима је ИРК информисала родитеље/одраслог и  упутила их на надлежни 

орган/установу. 

Права/услуге Број информисаних лица Укупно 

Деца Одрасли  

Право на услугу личног пратиоца  1 

 

/ 1 

Право на бесплану исхрану у школи 6 

 

/ 6 

Право на увећани дечији додатак 2 

 

/ 2 

Финансијска подршка породици кроз 

једнократне новчане помоћи за потребе 

2 

 

/ 2 
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детета 

 

8. Укупан број приговора на мишљење ИРК : ____0_____ 

9. Активности ИРК у области едукације професионалаца, вршњака и грађана са циљем повећања 

осетљивости за потребе деце и одраслих којима је потребна додатна подршка:  

 

/ 

 

 

 

10. Активности ИРК ван мандата одређеног Правилником о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и одраслом:  

 

/ 

 

 

 

11. Тешкоће у раду ИРК: 

 

 

12. Предлози јединици локалне самоуправе за развој услуга у заједници које су потребне као 

додатна подршка деци/ученицима/одраслима: 

Ангажовати-запослити дефектолога логопеда који би пружао логопедскe третмане 

деци/ученицима са проблемом у говору 

 

 

 

 

     Координатор :                                                                               Председник Комисије:                                                                                                          

__________________                   __________________          

Верица Стевановић                                                                            Др Јасмина Петровић 
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