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1. 

На основу члана 77. став 3. и 4. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/17), члана 7. и 8. Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику („Сл. гласник РС'', бр.63/10) и члана 43. став 2. 

Одлуке о Општинској управи општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 25/2015, 

30/2016, 19/2017), Општинскa управа Општине Бољевац, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању и именовању Интерресорне комисије 

 

I Овим решењем образује се Интерресорна комисија (у 

даљем тексту: Комисија), ради процене потребе за 

пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 

подршке детету и ученику из друштвено осетљивих 

група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у 

развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању, здравству или 

социјалној заштити.  

 

II Интерресорна комисија има пет чланова, и то четири 

стална (педијатар, представник центра за социјални рад, 

дефектолог одговарајућег профила и психолог запослен у 

образовању и васпитању) и једног повременог члана. 

 За сталне чланове Комисије именују се: 

 1. др Славица Аврамеловић, педијатар, 

 2. Славица Јогрић, социјални радник, 

 3. Зоран Смиљковић, школски психолог и 

 4. Гордана Ивановић, дефектолог. 

Председника Комисије бирају стални чланови Комисије 

из својих редова.  

Повремени члан Комисије је лице које добро познаје 

дете, ученика и одраслог и које је са њим имало дужи 

контакт. Одређује га председник Комисије за сваког 

појединачно, из састава: представника здравствене 

заштите (изабрани лекар или лекар специјалиста), 

представник образовања (васпитач, наставник разредне 

наставе, одељењски старешина, предметни наставник 

или стручни сарадник запослен у образовној установи 

коју дете похађа) и представник социјалне заштите 

(стручни радник из установе социјалне заштите, водитељ 

случаја, представник установе социјалне заштите у коју 

је дете смештено и др.). 

 

III Задатак Комисије је да:  

- врши процену потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке детету и ученику, у 

складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања и Правилника о додатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци детету и ученику и  

- извештава локалну самоуправу о свом раду и 

предложеној додатној подршци два пута годишње. 

 

 IV Седиште Комисије је у просторијама Општинске 

управе општине Бољевац, ул. Краља Александра 24. 

19370 Бољевац. 

 

 V Стручне и административно- техничке послове за 

потребе Комисије обавља координатор Александар 

Симић, запослен у Општинској управи општине 

Бољевац, који пружа стручну и административно-

техничку потпору Комисији.  

 

Координатор Комисије: прикупља документацију која је 

неопходна за покретање и вођење поступка процене и 

која доприноси утврђивању и разумевању начина 

задовољења потреба детета; доставља документацију 

члановима Комисије; организује и администрира процес 

процене потреба за додатном подршком детету; сазива 

повремене чланове комисије на основу документације и 

информација од родитеља и обавља друге послове за 

потребе Комисије и по налогу председника Комисије.  

Координатор учествује у раду Комисије, без права 

одлучивања.  

 

VI Члановима Комисије припада накнада у износу од 

1.000,00 динара по обрађеном детету, a координатору 

када Комисија ради после редовног радног времена 

координатора. 

Средства за накнаду за рад члановима Комисије и 

координатора, обезбеђују се у буџету Општине Бољевац.  

 

VII Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи 

Решење Општинске управе Бољевац, бр. 610-9/2013-III-

01 од 22.08.2013. године, бр. 610-23/2014-III-01 од 

17.09.2014. године, бр. 610-11/2015-III-01 од 23.09.2015. 

године и бр. 610-19/2015-III-01 од 04.11.2015. године. 

 

VIII Решење објавити у „Службеном листу општине 

Бољевац“.  

Решење доставити: именованима, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 610-2/2018-III    

Бољевац, 28.02.2018. године  

 

                                                    НАЧЕЛНИЦА  
                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                 Момира Грујо,с.р.  
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