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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 
 

ГОДИНА MMXXII БРОЈ 5                20.05.2022. ГОДИНЕ ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

Број: 560-25/IV-2022 

Датум 20.05.2022. године  

Л а ј к о в а ц 

Омладински трг бр. 1. 

014/3433-188 

Ј.Ј. 

 

 

 

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

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019,6/2020 И 129/2021), 

члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018) и члана члана 7. Одлуке о 

Општинској управи општине Лајковац бр. 15/2020), начелник Општинске управе општине 

Лајковац доноси, 

 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ  

ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ  

ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

I. Образује се Интересорна комисија за процену потреба детета, ученика и 

одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком (у даљем тексту: 

Комисија).  

 

II. Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана. 

Стални чланови Комисије имају заменике који се именују на период од четири године.. 
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III  За сталне чланове Комисије именују се: 

 

1. др. Љиљана Молеровић члан Комисије, представник система здравствене 

заштите (специјалиста педијатар). 

2. Марина Ранковић- дипломирани социјални радник члан, представник система 

социјалне заштите (стручни сарадник на пословима социјалне заштите). 

      Марија Нерић- дипломирани социјални радник заменик члана представник 

система социјалне заштите (стручни сарадник на пословима социјалне заштите) 

3. Миодраг Павловић психолог, члан, представник образовно-васпитног система 

(стручни сарадник). 

Сенка Вучић психолог-заменик члана, представник образовно васпитног система 

(стручни сарадник). 

4. Јована Павловић дипломирани дефектолог-логопед члан, представник образовно 

васпитног система, 

Ивана Јањић дипломирани дефектолог-логопед заменик члана, представник 

образовно васпитног система. 

 

IV.Стални члан Комисије разрешава се дужности пре истека рока на који је 

именован у следећим случајевима: 

 

1.  на свој захтев, 

2.  ако не обавља или неодговорно обавља послове. 

3.  ако не дође на три састанка заредом. 

4.  ако му престане радни однос у установи у којој ради 

5.  ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци.  

 

V.Повремени члан комисије је лице које добро познаје дете, ученика или 

одраслог. 

Повременог члана Комисије одрађује председник Комисије, за сваког појединачно, 

на основу предлога, односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника. 

 

VI.Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих 

редова. 

 

VII.Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор 

Комисије. 

 

VIII.Комисија врши процену потреба за додатном подршком детету, ученика и 

одраслог са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Лајковац. 

Седиште рада Комисије је Лајковац ул. Омладински трг бр.1. 

 

IX.За Координатора Комисије одређује се Јорданка Јовановић, запослена у 

Општинској управи општине Лајковац. 

За заменика Координатора Комисије одређује се Бојана Марковић запослена у 

Општинској управи општине Лајковац. 

Координатор Комисије учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

X.Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације , 

обезбеђује општина Лајковац. 
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XI. Председник Комисије, стални и повремени чланови имају право на накнаду за 

рад у износу од 5% просечне нето зараде у привреди РС. задњи објављен податак а на 

основу донетог мишљење Комисије. 

 

XII. Средства за накнаду за рад чланова Комисије, обезбеђују се у буџету 

Општине Лајковац. 

 

XIII. Даном доношења овог решења престаје да важи решење број: 560-3/2019-02 

од 18.02.2019. године. решење број: 560-31/02-019 од 27.11.2019. године, решење број: 

560-11/IV-2020 од 23.07.2020. године и решење број: 560-30/IV-2021 од 01.10.2021. 

године. 

 

XIV. Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у („Службеном 

гласнику“ Општине Лајковац). 

 

 

 

                                                                   начелник Општинске управе 

                                                                 Мирјана Ђаковић дипл. правник 

 

 

 
********** 

 

На основу члана 11. и 12. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима 

за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број: 89/2019) и члана 62. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2019), a у вези са 

Стратегијом за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Општини Лајковац 

(„Службени гласник Општине Лајковац“ бр.2/2018), Општинско веће општине Лајковац, 

на седници одржаној дана 20.05.2022. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И РЕДОВНО 

АЖУРИРАЊЕ  СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У 

ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

 Образује се радна група за успостављање, одржавање и редовно ажурирање 

система финансијског управљања и контроле у Општини Лајковац ( у даљем тексту: Радна 

група). 

 

Члан 2. 

 

 Радна група се образује у следећем саставу: 

 

1. Мирјана Ђаковић, начелник Општинске управе, руководилац Радне групе 

2. Љубица Новаковић, руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности и 
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послови борачко-инвалидске заштите, заменик руководиоца Радне групе 

3. Катарина Јанић, координатор за локални економски развој, координатор Радне групе 

4. Предраг Мирковић, руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и 

урбанистичке послове, члан Радне групе 

5. Милеса Павловић, шеф Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 

члан Радне групе 

6. Видосав Шулубурић, шеф Одсека за заједничке послове, члан Радне групе 

7. Гордана Гачић, послови друштвене бриге о деци и послови културе, члан Радне групе 

8. Горан Јеремић, регистратор обједињене процедуре и систем администратор, члан Радне 

групе 

9. Андријана Јаковљевић, послови планирања буџета, члан Радне групе 

 

Члан 3. 

 

 Задатак Радне групе је да одржава и редовно ажурира успостављени  систем 

финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола који се 

спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно 

уверавање да ће се циљеви Општине Лајковац остварити кроз: 

1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима 

2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја 

3) добро финансијско управљање 

4) заштиту средстава и податакa 

 

Члан 4. 

 

 У циљу ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле 

неопходно је да Радна група изврши следеће: 

 

 донесе План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле 

Општине Лајковац 

 ажурира Стратегију за увођење и развој финансијског управљања и контроле у 

Општини Лајковац 

 ажурира Мапу пословних процеса и успостави систем за управљање 

неправилностима 

 ажурира Стратегију управљања ризицима општине Лајковац 

 оствари квалитетну комуникацију о ризицима са запосленима у Општинској управи 

 изврши процену постојећих стратешких ризика како би се ажурирао регистар 

стратешких ризика Општине 

 осигура да се регистар оперативних ризика ажурира по потреби а најмање једном 

годишње 

 осигура квалитетно управљање ризицима општине Лајковац 

 

Члан 5. 

 

 Послове и задатке наведене у Одлуци Радна група ће извршити  без накнаде у 

роковима предвиђеним Планом активности за имплементацију финансијског управљања и 

контроле Општине Лајковац. 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању радне групе 
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број 06-30/15-III од 13.03.2015. године са свим изменама и допунама. 

 

Члан 7. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-43/22-III од 20.05.2022. године 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                              Андрија Живковић,с.р. 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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