
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник 
РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19., 20., 21. и 22. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), члана 66. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),  члана. 12. Одлуке о Градском 
већу Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019) и члана 4. Решења о 
расписивању Јавног позива за суфинансирање проjеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2021. 
години ("Сл. лист града Зајечара", бр. 9/2021), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2021. године, донело је 
 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање 
предлога расподеле средстава по Јавном позиву за суфинансирање проjеката 

у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2021. години 
 
 

I 
 

 Именује се Комисија за разматрање предлога пројеката и утврђивање 
предлога расподеле средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања на територији града Зајечара у 2021. години ( у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу: 
 
 - Миодраг Миљковић из Ниша, на предлог Друштва новинара Ниша; 
 
 - Гордана Ристић из Врања, на предлог Професионалног удружења новинара 
Србије; 
 
 - Срђан Цонић из Лесковца, новинар и вишедеценијски дописник РТС-а.  

 
II 

 
 Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

 Задатак Комисије је: 

• Да на основу Јавног позива за за суфинансирање пројеката у области јавног 
информисања на територији града Зајечара у 2021. години, изврши стручну 
оцену пристиглих пројеката и сачини образложени предлог о расподели 
средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави Градском 
већу града Зајечара ради доношења одлуке о расподели средстава. 
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• Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекaт 
и по утврђеним критеријумима. 

• Комисија је дужна да на писмени захтев Градског већа града Зајечара о 
уоченим неправилностима и грешкама, исте у року одређеном у захтеву 
исправи и тако исправљен предлог достави Градском већу града Зајечара. 

• О раду Конкурсне комисије води се записник. 
 

III 
  
 Послове секретара Комисије обављаће Марко Минић, дипл. правник из 
Зајечара.  
 
 Секретар није члан Комисије. 
 

IV 
 

 Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од 20.000,00 
динара по члану.  
 

V 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 Решење објавити на званичном ВЕБ сајту Града Зајечара, на интернет адреси 
www.zajecar.info, и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно. Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема. 
 
 
 
 III број: 403-3/2021 
 У Зајечару, дана 16.03.2021. 
 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
                         Бошко Ничић,с.р. 
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• Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекaт 
и по утврђеним критеријумима. 

• Комисија је дужна да на писмени захтев Градског већа града Зајечара о 
уоченим неправилностима и грешкама, исте у року одређеном у захтеву 
исправи и тако исправљен предлог достави Градском већу града Зајечара. 

• О раду Конкурсне комисије води се записник. 
 

III 
  
 Послове секретара Комисије обављаће Марко Минић, дипл. правник из 
Зајечара.  
 
 Секретар није члан Комисије. 
 

IV 
 

 Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од 20.000,00 
динара по члану.  
 

V 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 Решење објавити на званичном ВЕБ сајту Града Зајечара, на интернет адреси 
www.zajecar.info, и у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно. Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема. 
 
 
 
 III број: 403-3/2021 
 У Зајечару, дана 16.03.2021. 
 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
                         Бошко Ничић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
   

 На основу члана 8. став 2. 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 
и 128/2020 - др. закон), члана 66. став 1. тачка 16) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019) и члана 2. став 1. тачка 16) Одлуке о Градском већу 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019), Градско веће града Зајечара, 
на седници одржаној дана 16.03.2021. донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама Решења о образовању и именовању Савета за безбедност 

саобраћаја града Зајечара 
 
 
I 
 

 У Решењу о образовању и именовању Савета за безбедност саобраћаја града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара‘‘, бр. 40/2017 и 13/2019), тачка I став 2., мења се и 
гласи: 
 

‘‘У састав Савета, именују се: 
 
1. Бошко Ничић, Градоначелник града Зајечара – председник; 
2. Драган Манзаловић, техничар друмског саобраћаја - координатор рада; 
3. Сунчица Лалић Стојановић, помоћник Градоначелника града Зајечара, 

члан; 
4. Вукашин Лакићевић, члан Градског већа града Зајечара, члан; 
5. Александар Ђорђевић, Одељење саобраћајне полиције ПУ Зајечар, члан; 
6. Жељка Петровић, Прекршајни суд Зајечар, члан; 
7. Аца Тричковић, ЈП “Путеви Србије”, члан; 
8. Тања Рангелов, ВД директора ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ 

Зајечар, члан;  
9. Иван Стојановић, Главни урбаниста града Зајечара, члан; 
10. Драган Вукашиновић, Одељење за привреду и друштвене делатности ГУ 

града Зајечара, члан; 
11. Владан Бојовић, Одељење за комуналну милицију и инспекцијске послове 

ГУ града Зајечара, члан; 
12. Горан Станковић, Актив директора средњих школа Зајечар, члан;  
13. Саша Војиновић, Актив директора основних школа Зајечар, члан; 
14. Владан Марковић, секретар Црвеног крста Зајечар, члан; 
15. Роберт Шарац, Ауто школа „Стоп 019“ Д.О.О., члан и 
16. Биљана Јевтић, ЛТАЦ „Јевтић“, члан.’’ 

 
II 
 

 У свему осталом, Решење о образовању и именовању Савета за безбедност 
саобраћаја града Зајечара остаје непромењено.  
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III 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

IV 
 
 

 Решење доставити: именованима, Одељењу привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви.  
 
 
 
III бр. 02-21/2021 
У Зајечару, 16.03.2021. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  
                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р.  
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III 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

IV 
 
 

 Решење доставити: именованима, Одељењу привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви.  
 
 
 
III бр. 02-21/2021 
У Зајечару, 16.03.2021. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  
                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 На основу члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом  ("Службени 
гласник РС", број 80/18) и члана 2. став 1. тачка 23. и члана 12. став 1. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 8/19), Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2021. године, донело је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) 
 за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном 

подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама, 
за 2020. годину 

 
 
I 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК)  за процену 
потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, 
ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2020. годину, од 
23.02.2021. године. 
 

II 
 

  Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК)  за процену потребе за 
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и 
одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2020. годину, од 23.02.2021. 
године, чини саставни део овог Решења. 
 

III 
  
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зајечара'' 
 
 
 
 III број: 02-22/2021 
 У Зајечару 16.03. 2021. год. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р.  
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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 ПОТРЕБЕ 
ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ 

ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ И ПРЕДЛОЖЕНИМ И ПРУЖЕНИМ ПОДРШКАМА 
 

Локална самоуправа града ЗАЈЕЧАРА 
 
Годишњи извештај за 2020. 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 
др Бранкица Васић лекар - педијатар ЗДРАВЉА Председник комисије 
Љиљана 
Тешановић 

школски психолог ОБРАЗОВАЊА Стални члан 

Мирјана 
Радивојевић 

социјални радник СОЦИЈАЛНЕ ЗАШ. Стални члан 

Марија Јовановић дефектолог ОБРАЗОВАЊА Стални члан 
 
1.2. Број ангажованих повремених чланова ИРК у извештајној години: 35 
 
1.3.  Број одржаних састанака ИРК у извештајној години: 12, из епидемиолошких 
разлога, комуникација се углавном одвијала телефонским путем и мејловима. 
 
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 током године 
 

36  

Захтеви пренети из претходног 
периода 

1  

Укупно  
 

37  

 
2.2. Структура  захтева  на основу броја  примљених захтева, броја пренетих захтева 
из претходног периода и окончаности процеса процене предлогом ИПП: 

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 

36 35 1 
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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 ПОТРЕБЕ 
ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ 

ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ И ПРЕДЛОЖЕНИМ И ПРУЖЕНИМ ПОДРШКАМА 
 

Локална самоуправа града ЗАЈЕЧАРА 
 
Годишњи извештај за 2020. 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 
др Бранкица Васић лекар - педијатар ЗДРАВЉА Председник комисије 
Љиљана 
Тешановић 

школски психолог ОБРАЗОВАЊА Стални члан 

Мирјана 
Радивојевић 

социјални радник СОЦИЈАЛНЕ ЗАШ. Стални члан 

Марија Јовановић дефектолог ОБРАЗОВАЊА Стални члан 
 
1.2. Број ангажованих повремених чланова ИРК у извештајној години: 35 
 
1.3.  Број одржаних састанака ИРК у извештајној години: 12, из епидемиолошких 
разлога, комуникација се углавном одвијала телефонским путем и мејловима. 
 
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 током године 
 

36  

Захтеви пренети из претходног 
периода 

1  

Укупно  
 

37  

 
2.2. Структура  захтева  на основу броја  примљених захтева, броја пренетих захтева 
из претходног периода и окончаности процеса процене предлогом ИПП: 

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 

36 35 1 

Захтеви пренети 
из претходног 
периода 

1 1 / 

Укупно * 37 36 1 
* 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 11  
Поднет други пут за исто дете 20  
Поднет трећи пут за исто дете 4  
Поднет више од три пута за исто 
дете 

2  

Укупно* 37  
*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 

Мишљење ИРК ради уписа у 1. разред, редовно /  
Мишљење ИРК ради уписа у редовно 
школовање након одлагања поласка у 1. разред 

/  

Потреба образовања по ИОП-у 2 у редовној 
настави 

12  

Сагласност наставка школовања у ШОСО, 
редовно  

/  

Сагласност наставка школовања у ШОСО, по 
ИОП 2 

1  

Превођење из редовне ОШ у ШОСО уз 
сагласност родитеља 

2  

Сагласност за наставак средњошколског 
образовања у ШОСО, редовно (смер вртлар-
цвећар) 

/  

Сагласност за наставак средњошколског 
образовања у ШОСО, по ИОП 2 

9  

Кућна настава, због тежине повреде   
Кућна настава, по ИОП 2 1  
одустали 1  
Укупно* 26  
*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 35 



     |   СТРАНА     БРОЈ 19      S L U Ж B E N I  L I S T                         16. МАРТ 2021.8

Није укључен ниједан повремени члан 1 
Укупно* 36 
*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. 

35 

Три стална члана ИРК посматрала/одраслог дете у природним 
животним околностима. 

 

Два стална члана ИРК посматрала дете/одраслог у природним 
животним околностима. 

 

Један стални члан ИРК посматрао дете/одраслог у природним 
животним околностима. 

 

Дете/одрасли није посматран у природним животним околностима (ИРК 
нема могућности да посматра децу у природним животним 
околностима). 

1 

Укупно* 36 
*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 
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  
1.1. Сметње у интелектуалном функционисању   24 
1.2. Комуникацијске сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД)   3 
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 лепило, наглувост или глувоћа) 

2 

 Вишеструке  сметње (удружене две или више 
интелектуалних/комуникацијских сметњи/инвалидитета). 

3 

2. Специфичне тешкоће у учењу  
2.1.Тешкоће у читању, писању или рачунању,  (уколико нису присутне 
интелектуалне или чулне смeтње)  

2 

2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или емоционалном 
развоју 

1 

3. Деца из социјално-економски нестимулативних средина  
3.1. Деца из сиромашних породица  1 
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  
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Није укључен ниједан повремени члан 1 
Укупно* 36 
*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. 

35 

Три стална члана ИРК посматрала/одраслог дете у природним 
животним околностима. 

 

Два стална члана ИРК посматрала дете/одраслог у природним 
животним околностима. 

 

Један стални члан ИРК посматрао дете/одраслог у природним 
животним околностима. 

 

Дете/одрасли није посматран у природним животним околностима (ИРК 
нема могућности да посматра децу у природним животним 
околностима). 

1 

Укупно* 36 
*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 
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  
1.1. Сметње у интелектуалном функционисању   24 
1.2. Комуникацијске сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД)   3 
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 лепило, наглувост или глувоћа) 

2 

 Вишеструке  сметње (удружене две или више 
интелектуалних/комуникацијских сметњи/инвалидитета). 

3 

2. Специфичне тешкоће у учењу  
2.1.Тешкоће у читању, писању или рачунању,  (уколико нису присутне 
интелектуалне или чулне смeтње)  

2 

2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или емоционалном 
развоју 

1 

3. Деца из социјално-економски нестимулативних средина  
3.1. Деца из сиромашних породица  1 
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) 
4.1. Повреда, немогућност кретања 

1 

Укупно деце и ученика* 37 
*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 
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 2 19-24 година  
6,5-10 година 4 25-29 година  
10-14 година 7 30-39 година  
14-18 година 24 40 и више година  
Укупно* 37 Укупно*  
*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 
 
3.3. По полу 
Пол Број деце Број одраслих 
Женски 14  
Мушки 23  
Укупно* 37  
*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 12 
Средња школа 24 
Није укључено у систем образовања 1 
Укупно* 37 
 
Образовање одраслих Број одраслих 
Основна школа (Функционално основно образовање)  
Средња школа   
Није укључено у систем образовања  
Укупно*  
*Укупан број треба да одговара укупном броју захтева наведеном у Табели 2.1. 
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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 1 
Остало (уписати конкретне разлоге, додати редове)  
Укупно* 1 
*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 

ИОП 2 21  21 
Лични пратилац 2  2 
Педагошки асистент /  / 
Боравак у продуженом боравку при школи 4  4 
Корективне и психомоторне вежбе у ШОСО 15  15 
Консултативни прегледи специјалиста 14  14 
Остваривање права из области социјалне заштите, 
увећан дечји додатак 

7  7 

Препоручена асистивна технологија 3  3 
Кућна настава 2  2 
 
5.2. Праћење реализације предложених подршки͓ * 
(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 

Укупно 
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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 1 
Остало (уписати конкретне разлоге, додати редове)  
Укупно* 1 
*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 

ИОП 2 21  21 
Лични пратилац 2  2 
Педагошки асистент /  / 
Боравак у продуженом боравку при школи 4  4 
Корективне и психомоторне вежбе у ШОСО 15  15 
Консултативни прегледи специјалиста 14  14 
Остваривање права из области социјалне заштите, 
увећан дечји додатак 

7  7 

Препоручена асистивна технологија 3  3 
Кућна настава 2  2 
 
5.2. Праћење реализације предложених подршки͓ * 
(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 

Укупно 

 
 Деца Одрас. Деца Одрас. Деца Одрас.  
ИОП 2 21       
Лични пратилац 2  2     
Педагошки асистент        
Боравак у продуженом 
боравку при школи 

4       

Корективне и 
психомоторне вежбе у 
ШОСО 

15  1     

Консултативни 
прегледи специјалиста 

14  2     

Кућна настава 2       
*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  
Корективне и психомоторне вежбе у ШОСО 
(отежано услед пандемије корона вируса) 

неколико  неколико 

Лични пратилац 2  2 
 
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  

Лични пратилац    
 
8. Укупан број приговора на мишљење ИРК: ___/////______ 
 
9. Активности ИРК у области едукације професионалаца, вршњака и грађана са 
циљем повећања осетљивости за потребе деце и одраслих којима је потребна 
додатна подршка:  
Стална комуникација телефоном и мејловима са стручним службама с школа на 
територији града Зајечара 
Групни здравствено-васпитни рад, саветодавна подршка при сваком састанку ИРК у 
школама 
Семинар  "Instrumenti za skrining ranog razvoja i rane intervencije" Udruženje pedijatara 
Srbije i UNICEF 
 
 
10. Активности ИРК ван мандата одређеног Правилником о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом:  
Праћење ефеката мера подршке у сложеним епидемиолошким условима, 
континуирана едукација,  
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11. Тешкоће у раду ИРК: 
Немогућност рада на посебном рачунару који подржава програме из Министарства 
Непостојање ормара који се закључавају ради безбедног чувања документације и 
архивирања 
ИРК нема логистичку подршку (Коришћење личних лаптопова) 
Ограничени ресурси средине: доступност услуга (услуга личног асистента), недостају 
финансијска средства за реализацију предложених мера ИРК, архитектонска 
решења у школама... 
 
12. Предлози јединици локалне самоуправе за развој услуга у заједници које су 
потребне као додатна подршка деци/ученицима/одраслима: 
Ради отклањања тешкоћа у раду ИРК, потребно је да се у БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ОБЕЗБЕДЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ 
МЕРА ИРК.  
Формирање Центра за развој социјалних услуга на територији града Зајечара 
(округа) 
Увођење услуге личног пратиоца, Центар за социјални рад Зајечар 
Едуковати и учинити доступним асистивну технологију члановима ИРК и 
заинтересованим сарадницима из школа 
 
Датум: 23.02.2021. године         
 
 
Председник Комисије:  
др Бранкица Васић,с.р. 
 
 
Координатор:  
Јулија Ђурић, с.р. 
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11. Тешкоће у раду ИРК: 
Немогућност рада на посебном рачунару који подржава програме из Министарства 
Непостојање ормара који се закључавају ради безбедног чувања документације и 
архивирања 
ИРК нема логистичку подршку (Коришћење личних лаптопова) 
Ограничени ресурси средине: доступност услуга (услуга личног асистента), недостају 
финансијска средства за реализацију предложених мера ИРК, архитектонска 
решења у школама... 
 
12. Предлози јединици локалне самоуправе за развој услуга у заједници које су 
потребне као додатна подршка деци/ученицима/одраслима: 
Ради отклањања тешкоћа у раду ИРК, потребно је да се у БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ОБЕЗБЕДЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ 
МЕРА ИРК.  
Формирање Центра за развој социјалних услуга на територији града Зајечара 
(округа) 
Увођење услуге личног пратиоца, Центар за социјални рад Зајечар 
Едуковати и учинити доступним асистивну технологију члановима ИРК и 
заинтересованим сарадницима из школа 
 
Датум: 23.02.2021. године         
 
 
Председник Комисије:  
др Бранкица Васић,с.р. 
 
 
Координатор:  
Јулија Ђурић, с.р. 

 

 
 
 На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама („Сл гласник РС“, бр. 87/18), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној дана 16.03.2021. године, донело је  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину Штаба за ванредне ситуације  

града Зајечара 
 
I 
 

 Усваја се Извештај о раду за 2020. годину Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара. 
 
 

II 
 

 Саставни део овог Решења чини Извештај о раду за 2020. годину Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара.   
 
 

III 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
 
III број: 87-19/2021 
У Зајечару,  16.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    Бошко Ничић,с.р. 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 
 

 1.   Извештај о раду садржи планиране и реализоване активности Штаба за 
ванредне ситуације, Табелу са одржаним седницама и усвојеним актима, податак 
када је програшена ванредна ситуација на територији Града Зајечара, активности 
субјеката од посебног значаја, податке о доношењу плана рада Штаба за ванредне 
ситуације града Зајечара као и проблеме са којима се сусреће Штаб. 
 
 2. Планом за 2020. годину били су предвиђени Израда и Усвајање  
Оперативног плана одбрана од поплава вода II реда, разматрање стања система за 
јавно узбуњивање становништва на територији града Зајечара, обука повереника 
цивилне заштите, предузимање мера заштите од пожара, појаве суше и мере 
противградне заштите итд. Штаб се од марта 2020. године највише фокусирао на  
доношење мера у циљу спречавања ширења вируса COVID-19, старајући се да не 
занемари редовне активности. 

 
3. 

 
                                       
 
Ред. 
Број 
 
 

Датум одржавања 
          седнице 

Документа штаба која су донета 
(изражена бројчаним показатељима) 

Напомена 

Редовне Ванредне На редовним седницама На ванредним седницама  

   наредбе закључци препоруке наредбе закључци препоруке  
1. 
 

22. 01.   3      

2. 
 

 16.03.    1 4   

3.  18.03.    1 1 1  
4.  19.03.    1    
5.  21.03.    1 1   
6.  25.03.    1 3   
7.  02.04.    1 3   
8.  03.04.    1    
9.  13.04.    1    
10.  16.04.    1  1  
11.  21.04.    1 2   
12.  24.04.     1   
13.  26.04.    1 2 1  
14.  28.04.     1   
15.  05.05.    1 4   
16.  09.05.    1    
17.  13.05.     1   
18.  18.05.     1   
19.  19.05.     2   
20.  02.06.    1    
21.  06.06.    1    
22.  29.06.     2   
23.  07.07.    1    
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 
 

 1.   Извештај о раду садржи планиране и реализоване активности Штаба за 
ванредне ситуације, Табелу са одржаним седницама и усвојеним актима, податак 
када је програшена ванредна ситуација на територији Града Зајечара, активности 
субјеката од посебног значаја, податке о доношењу плана рада Штаба за ванредне 
ситуације града Зајечара као и проблеме са којима се сусреће Штаб. 
 
 2. Планом за 2020. годину били су предвиђени Израда и Усвајање  
Оперативног плана одбрана од поплава вода II реда, разматрање стања система за 
јавно узбуњивање становништва на територији града Зајечара, обука повереника 
цивилне заштите, предузимање мера заштите од пожара, појаве суше и мере 
противградне заштите итд. Штаб се од марта 2020. године највише фокусирао на  
доношење мера у циљу спречавања ширења вируса COVID-19, старајући се да не 
занемари редовне активности. 

 
3. 

 
                                       
 
Ред. 
Број 
 
 

Датум одржавања 
          седнице 

Документа штаба која су донета 
(изражена бројчаним показатељима) 

Напомена 

Редовне Ванредне На редовним седницама На ванредним седницама  

   наредбе закључци препоруке наредбе закључци препоруке  
1. 
 

22. 01.   3      

2. 
 

 16.03.    1 4   

3.  18.03.    1 1 1  
4.  19.03.    1    
5.  21.03.    1 1   
6.  25.03.    1 3   
7.  02.04.    1 3   
8.  03.04.    1    
9.  13.04.    1    
10.  16.04.    1  1  
11.  21.04.    1 2   
12.  24.04.     1   
13.  26.04.    1 2 1  
14.  28.04.     1   
15.  05.05.    1 4   
16.  09.05.    1    
17.  13.05.     1   
18.  18.05.     1   
19.  19.05.     2   
20.  02.06.    1    
21.  06.06.    1    
22.  29.06.     2   
23.  07.07.    1    

24.  17.07.    1  1  
25.  18.07.      1  
26.  29.07.     1   
27.  26.08.    1 2   
28.  30.09.    1    
29.  08.11.    1    
30.  21.11.     4 1  
31.  24.11.     1   
32.  03.12.     1   
33.  21.12.     1   
34.  25.12.     1   
35.   29.12.     1   
         
        Штаб је на својој првој седници одржаној у 2020. години разматрао које мере 
треба преузети у случају појаве афричке куге свиња на територији Града Зајечара, 
зато што се у то време појавила на територији суседних општина, те су одређене 
парцеле за евентуални укоп свиња изложених болести, као и ко ће бити ангажован 
на физичком раду око извожења и преношења животиња и која ће комунална 
предузећа бити ангажована да евентуално укључе своју механизацију. 
       Од своје друге седнице Штаб се поред својих редовних активности највише 
ангажовао на доношењу мера у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. 
Доношене су наредбе, закључци и препоруке, формирани су стручно- оперативни 
тимови, дељена је помоћ најугроженијим слојевима становништва итд.  
  
 
4. 
  
                                 Зајечар 
Ред. 
број 
 
 

Јединица локалне самоуправе 
(град/општина- део или цела 
територија) 

 
Врста 
опасности 

 
Датум  
проглашења 
ВС 

 
Датум  
укидања ВС 

     
Ванредне ситуације које су проглашене у претходном периоду и још су на снази 
(водити рачуна о хронолошком приказивању 
 

1.   
 Због настанка 
елементарне 
непогоде 
ширењем 
заразне 
болести 
COVID-19 
изазване 
вирусом 
SARS–CoV–2  
 

 17. јул 2020. 
године, важи од 
18. јула 

 

 
 Ванредна ситуација није укинута зато што је број оболелих  на територији града 
Зајечара све време био већи од републичког просека.  
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 5. Јавна предузећа су била ангажована да буду приправна почетком године ако 
се буде појавила афричка куга свиња и да помогну својим људством и 
механизацијом; 
 
 6.   За време ванредног стања и ванредне ситуације дезинфиковане су јавне 
површине, постављена је цистерна са средством за дезинфекцију, коју је поставио 
ЈКП „Водовод“ Зајечар, тако да су дезинфекционо средство  могли да користе сви 
грађани града Зајечара, контролисана је примена мера од стране субјеката од јавног 
значаја за оне области за које су предузећа задужена као и да су субјекти од јавног 
значаја пружали сву неопходну помоћ у људству и механизацији приликом сваког 
налога ШВС и активно су учествовали у спречавању ширења вируса COVID-19. 
 
 7.    План за 2021. годину је у изради; 
 
          8. У 2020. години није било већих проблема у раду Штаба за ванредне 
ситуације. 
 
 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                      КОМАНДАНТ ШТАБА 
                Бошко Ничић,с.р. 
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 5. Јавна предузећа су била ангажована да буду приправна почетком године ако 
се буде појавила афричка куга свиња и да помогну својим људством и 
механизацијом; 
 
 6.   За време ванредног стања и ванредне ситуације дезинфиковане су јавне 
површине, постављена је цистерна са средством за дезинфекцију, коју је поставио 
ЈКП „Водовод“ Зајечар, тако да су дезинфекционо средство  могли да користе сви 
грађани града Зајечара, контролисана је примена мера од стране субјеката од јавног 
значаја за оне области за које су предузећа задужена као и да су субјекти од јавног 
значаја пружали сву неопходну помоћ у људству и механизацији приликом сваког 
налога ШВС и активно су учествовали у спречавању ширења вируса COVID-19. 
 
 7.    План за 2021. годину је у изради; 
 
          8. У 2020. години није било већих проблема у раду Штаба за ванредне 
ситуације. 
 
 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                      КОМАНДАНТ ШТАБА 
                Бошко Ничић,с.р. 

 
 
 
 На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама („Сл гласник РС“, бр. 87/18) и члана 66. став 1. 
тачка 14. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној дана 16.03.2021. године, донело је  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације града  Зајечара 

за период јануар-децембар 2021. године 
 
 
I 
 
 

 Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације града Зајечара за период 
јануар- децембар 2021. године. 
 
 
 
 

II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
 
III број: 87-20/2021 
У Зајечару, 16.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 12. ст. 8.  Одлуке о Градском већу ("Сл. лист Града Зајечара", 
број 8/19), Градско веће Града Зајечара је, на седници одржаној  16.03.2021. године, 
донело  
 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности    за 

 депоновање и планирање земљаног материјала  
 
 
I 
 

 Даје се сагласност Јавном комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар 
да, са извођачима радова на изградњи фудбалског стадиона на локацији бившег 
хиподрома на Краљевици, организује даље депоновање и планирање земљаног 
материјала из ископа као привременог позајмишта инертног материјала.  
 

II 
 
         Земљани материјал из ископа биће депонован на градску депонију „Халово“ 
којом газдује Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар. 
 
 

III 
 Закључак објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
 III број: 06-24/2021 
 У Зајечару,16.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                 Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 12. ст. 8.  Одлуке о Градском већу ("Сл. лист Града Зајечара", 
број 8/19), Градско веће Града Зајечара је, на седници одржаној  16.03.2021. године, 
донело  
 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности    за 

 депоновање и планирање земљаног материјала  
 
 
I 
 

 Даје се сагласност Јавном комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар 
да, са извођачима радова на изградњи фудбалског стадиона на локацији бившег 
хиподрома на Краљевици, организује даље депоновање и планирање земљаног 
материјала из ископа као привременог позајмишта инертног материјала.  
 

II 
 
         Земљани материјал из ископа биће депонован на градску депонију „Халово“ 
којом газдује Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар. 
 
 

III 
 Закључак објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
 III број: 06-24/2021 
 У Зајечару,16.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                 Бошко Ничић,с.р. 

Садржај Службеног листа број  19/2021 
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