
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште  („Службени гласник  општине 

Велико Градиште“, бр.2/19), и члана 6. Решења о образовању радног тела за подршку 

постицајном родитељству и развоју деце (бр. 560-244/2022-01-4 од дана 

26.09.2022.године), Општинско веће општине Велико Градиште, на 67. седници 

одржаној дана 13.10.2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању чланова радног тела за подршку подстицајном родитeљству и 

развоју деце 

За чланове радног тела именују се : 

 

 

 

Члан 2 

Именовани чланови радног тела имају обавезу да се придржавају задатака и обавеза 

дефинисаним Решењем о образовању радног тела за подршку постицајном 

родитељству и развоју деце (бр. 560-244/2022-01-4 од дана 26.09.2022.године) 

1 Драган Милић председник 

радног тела  

председник општине  законски заступник 

општине  

2 Јасмина Штрбац члан  Руководилац одељења 

за ЛЕР 

представник 

општинске управе 

3 Данка Николић заменик члана  Руководилац одељења 

друштвених 

делатности  

представник 

општинске управе  

4 Љиљана Стевановић  члан  Директор Дома 

здравља 

представник Дома 

здравља  

5 Драганa Пајић заменик члана  главна сестра  представик Дома 

здравља 

6 Јелена Блажевић  члан  логопед у ПУ „Мајски 

цвет“ 

представник 

предшколске 

установе „Мајски 

цвет“ 

7 Славица Jанковић  заменик члана  директор ПУ „Мајски 

цвет“ 

представник 

предшколске 

установе „Мајски 

цвет“ 

8 Сузана Ђорђевић члан  в.д. директора Центра 

за социјални рад  

представник Центра 

за социјални рад  

9 Миомира Скочић заменик члана сарадник у  Центру за 

социјални рад  

представник Центра 

за социјални рад 

10 Зоран Јовић члан  законски заступник 

УГ 

представник 

Омладине Јазас-а 

Пожаревац 

11 Борко Илић заменик члана члан УГ представник 

Омладине Јазас-а 

Пожаревац 



 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Образложење 

 

 

Решење о именовању чланова радног тела за подршку подстицајном родитљству 

и развоју деце се доноси сходно  одредбама члана 6. Решења о образовању радног тела 

за подршку постицајном родитељству и развоју деце (бр. 560-244/2022-01-4 од дана 

26.09.2022.године), а са циљем да се реализују задаци радног тела дефинисани 

Решењем о о образовању радног тела за подршку постицајном родитељству и развоју 

деце.  

Чланом 2. Решења о образовању радног тела за подршку постицајном 

родитељству и развоју деце (бр. 560-244/2022-01-4 од дана 26.09.2022.године) су 

дефинисане установе из којих су чланови и заменици чланова Радног тела.  

Сходно чалану 5. Решења о образовању радног тела за подршку постицајном 

родитељству и развоју деце (бр. 560-244/2022-01-4 од дана 26.09.2022.године) чланови 

не примају посебне накнаде за рад у Радном телу.  

На основу свега изнетог, Општинско веће је донело Решење као у диспозитиву.  
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