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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 560-30/IV-2020 

Датум: 01.10.2021. године 

Л а ј к о в а ц  
 

 На основу члана 77. Став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), члана 5. 

Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом (''Службени гласник РС'' бр. 80/2018), и члана 7. Одлуке о Општинској управи 

општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'' бр. 15/2020), начелник Општинске 

управе општине Лајковац доноси, 
 

РЕШЕЊЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА 

ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ И 
СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

I.Врши се измена Решења о образовању и именовању члана Интерресорне комисије за процену 
потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном 

подршком на територији општине Лајковац (''Сл.гласник Општине Лајковац'', бр. 1/2019, 

8/2019, 11/2020 у даљем тексту: Решење), тако што се у тачки 5. подтачка 2) бришу речи: Сања 
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Симић дипломирани психолог члан, представник образовно-васпитног система – 

стручни(стручни сарадник у Основној школи ''Миле Дубљевић'' у Лајковцу),  
Сенка Вучић дипломирани психолог заменик члана представник образовно васпитног система 

стручни сарадник психолог у Средњој школи (''17 Септембар'' у Лајковцу), а уписују речи: 

 
''Сенка Вучић дипломирани психолог члан представник образовно-васпитног система стручни 

– (стручни сарадник психолог у Основној школи ''Миле Дубљвић'' у Лајковцу),  

 

Сања Симић дипломирани психолог заменик члана представник образовно-васпитног система 
(стручни стручни сарадник у Основној школи ''Кнез Лазар'' у Лазаревцу)''. 

 

II.Врши се измена Решења тако што се у Тачки 5. подтачка 3. бришу речи: 
 

Снежана Жуњић дипл. социјални радник, члан представник система социјалне заштите 

(стручни сарадник на пословнима социјалне заштите), 

Љубинка Марковић заменик члана представник система социјалне заштите (радник на 
пословима социјалне заштите) а уписују речи: 

 

''Марина Ранковић- дипломирани социјални радник члан, представник система социјалне 
заштите (стручни сарадник на пословима социјалне заштите) 

  

Марија Нерић дипломирани социјални раник заменик члана представник система социјалне 
заштите . (стручни сарадник на пословима социјалне заштите)''. 

 

III.У свему осталом решење остаје непромењено. 

 
IV.Ово решење ступа на снагу даном доношења објавиће се (''Службеном гласнику'' Општине 

Лајковац). 

 
 

           Начелник општинске управе 

       Мирјана Ђаковић дипл.правник с.р. 
**************************************** 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 
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