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стручности;увидомушколскапостигнућаидругапрактичназна-
њаивештинe;изобразовнеустановекојудетепохађаилијепрет-
ходнопохађало.

Уколикојенеопходно,чланКомисијеупућуједетенадодатне
специјалистичкеидругепрегледе,ускладусазаконом.

Комисијаједужнада,урокуод45данаодданаподношења
захтевазапокретањепоступкапроцене,наОбрасцуброј3сачини
заједничко,образложеномишљење,наосновупојединачнепроце-
несвакогчланаКомисијеиусаглашенихставовасталнихиповре-
менихчланова.

МишљењеКомисијесадржииндивидуалнипланподршкеде-
тету.

Обрасцибр.2и3изст.6.и11.овогчлана,одштампанисууз
овајправилникичинењеговсаставнидео.

Члан10.
СвакичланКомисијепратиефектеизвршавањапредложене

подршкезадетеизобластиструкеисистемачијијепредставник.
Комисијајеобавезнададостављаредовнеизвештајеосвом

радуопштинскојодносноградскојуправи,каоиресорниммини-
старствимаопредложенојипруженојподршци,најмањедвапута
годишње.

Члан11.
Проценапотреба детета за додатномподршкомврши сена

основуследећихпринципа:
1)поштовањеурођеногдостојанстваииндивидуалне само-

сталностиукључујућислободусопственогизбора;
2)уважавањеразликаињиховоприхватањекаоделаљудске

разноликости;
3)забранадискриминације;
4)уважавањеразвојнихспособностидецеизосетљивихгру-

па као и поштовањеправа деце из осетљивих група на очување
свогидентитета;

5) обезбеђивање пуне укључености у образовни систем и
квалитетнонапредовање.

Члан12.
Упоступкупроценепотребазапружањемдодатнеподршке,

Комисијапосебноморадаобезбеди:
1)дасеопсервацијаиразговорсадететомобавиу зањега

безбедном,пријатномиприродномокружењу:вршњачкој групи,
одељењу,породици;

2) да се током поступка процењивања поштује приватност
дететаипородице;

3)дасуинструментизапроценуидругиматеријаликојисе
користеупоступкупроценеприлагођени,тестовскинепристрасни
идадајуверодостојнеподатке;

4)дасупоступакирезултатипоступкапроценеусмеренина
превазилажењепрепреказаразвој;

5)дасупоступак,инструментизапроценуидругиматерија-
лиодабранииспроведенинајезикукојидетенајбољеразуме(ма-
терњем језику и/или знаковном језику) или коришћењем детету
прилагођеногначинакомуникације;

6) да родитељ или старатељ детета или особа од поверења
којуизабереродитељилистаратељдететаможедабудеприсутна
свевреметокомпоступкапроцењивања;

7) да се поступак процене одложи уколико је дете узнеми-
реноилиболесноидоговориновтерминзаспровођењепроцене.

Члан13.
МишљењеКомисијесадржи:личнеподаткеодетету;подат-

кеочлановимакомисије;местообављањапроцене;методологију
процене –коришћенеинструментеитехникеупоступкупроцене;
описдететаиоколностиукојимаживедетеипородица;иденти-
фиковане препреке са којима се дете суочава (социјалне, здрав-
ствене,образовне,срединске);индивидуалнипланподршкедете-
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праводакористи,проценипотребазапружањемдодатнеподршке
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надостављања.
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Члан15.
Овајправилникступанаснагуосмогданаодобјављивањау

„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

Број110-00-207/2010-02
УБеограду,30.јула2010.године

Министарздравља,
проф.дрТомицаМилосављевић,с.р.

Број110-00-782/2010-20
УБеограду,30.јула2010.године

Министаррадаисоцијалнеполитике,
дрРасимЉајић,с.р.

Број110-00-202/2010-07
УБеограду,30.јула2010.године

Министарпросвете,
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

Образацброј1

Наосновучлана5.став5.Правилникаододатнојобразовној,
здравственојисоцијалнојподршцидететуиученику(„Службени
гласникРС”,број63/10),подносим

ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУКОМИСИЈИЗАПРОЦЕНУ
ПОТРЕБАЗАПРУЖАЊЕМДОДАТНЕОБРАЗОВНЕ,

ЗДРАВСТВЕНЕИЛИСОЦИЈАЛНЕПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУЗАПОКРЕТАЊЕПОСТУПКА

ПРОЦЕНЕ1

Личниподациодетету

Имеипрезимедетета:___________________________________________
Датумрођења:_________________________ЈМБГ:_______________
Местоиопштинарођењадетета:__________________________________
Боравиштедетета(заокружитиједнуодпонуђенихмогућности):
а)упородициродитеља/старатеља
б)ухранитељскојпородици
в)уустановисоцијалнезаштите
Адресаборавиштадетета:____________________________________
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 Садржај захтева попуњава родитељ односно старатељ детета, или образовна,

здравственаодносноустановасоцијалнезаштите,узсагласностродитеља,одно-
сностаратељадетета.Захтевсеподносиизабраномлекару.
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Лицазаконтакт

Контактподациродитеља,старатељаодноснохранитељадетета(имеипрези
ме,адреса,контакттелефон,имејл)
мајка:____________________________
отац:_____________________________
хранитељ:_________________________
старатељ:_________________________

Контактподацизаустановукојапредлажепоступакпроцене
називустанове:______________________
седиште:____________________________
телефон:____________________________
имејл:______________________________
имеипрезимезаконскогзаступникаустанове:
________________________________________

Разлозииобразложењепредлагањапоступкапроцене2

Прилози3

Посебненапомене(нпр.токомпоступкапроценепостојепотребезапреводиоцем
саматерњегјезикадетета/родитеља,знаковногјезика,каоидругепосебненапоме-
неодважностизапоступакпроцене):

Пријемнипечат(здравственеустановеукојојјезапосленизабранилекар)

Изабранилекар
Имеипрезиме:_______________________________________________
Контакттелефониимејллекара:________________________________
Установа:____________________________________________________
Адресаустанове:_____________________________________________
Телефониимејлустанове:______________________________________

Датумподношења/прослеђивањазахтевакомисији_________________

ПотписилифаксимилПечатздравственеустанове
изабраноглекара

Потписи
Подносилацзахтева/давалацсагласности

Родитељ/старатељдетета4

___________________________
(Име,презиме,ЈМБГипотпис)

Подносилациницијативе5

__________________________
(Називиседиштеустанове,потпис

oвлашћеногзаступникаипечатустанове)
Местоидатум:6
____________,_______20___.године

Број:7
Датум:

Место:

 – – – – – – – – – – – – – – –
2 Попуњаваподносилац захтева/иницијативе.Потребно је изнети све разлоге за

предлагањепоступкапроцене.
3 Навестидокумента(налазе,мишљења,извештајеидр.)којиуказујунапотребу

запоступкомпроценеиобезбеђењемподршкедететуикојиседостављајуупри-
логузахтева/иницијативе.

4 Заокружитисвојствопотписника (родитељилистаратељдетета).Родитељ,од-
носностаратељсејављакаоподносилацзахтева,иликаодавалацсагласности,
уколикоиницијативуподносиовлашћенаустанова.

5 Уколикосепоступакпредлажепоиницијативиовлашћенеустанове,иступотпи-
сујезаконскизаступник(директор)установе.

6 Акојеподносилацзахтевародитељ.
7 Акојеподносилацзахтеваустанова.

Образацброј2

Наосновучлана9.став6.Правилникаододатнојобразовној,
здравственојисоцијалнојподршцидететуиученику(„Службени
гласникРС”,број63/10),дајемследеће

Мишљење
чланаКомисијезапроценупотребазапружањем

додатнеобразовне,здравственеилисоцијалнеподршке
детету/ученику

Личниподациодетету(попуњавакоординаторКомисије)

Имеипрезимедетета:___________________________________________
Датумрођења:_________________________ЈМБГ:_______________

ПодациочлануКомисије
Имеипрезиме
Представниксистема а)образовања

б)здравља
ц)социјалнезаштите

Својство а)сталничланКомисије
б)повременичланКомисије

Професија
Називустановеукојојради
Адресаустановеукојојради
Радноместоуустанови
Телефониимејлустанове
ТелефониимејлчланаКомисије

ЕвиденцијаорадучланаКомисијетокомпоступкапроцене
Место
обављања
процене

Датумивреме
трајањапроцене

Коришћенипрегледи,
методе,технике,
инструменти

Процениприсуствовао:
име,презиме,
својство/везасадететом

Условиживотадетета1

 – – – – – – – – – – – – – – –
1 ЧланКомисијеописујеусловеживотауобластикојупредставља,каонапример:

(а)изперспективепредставникасистемаздравстваиздравственихпотребадете-
танавести:далидетеичлановипородицепоседујудокументакојаобезбеђују
правоназдравственузаштиту;далиматеријално-просторно-хигијенскиуслови
обезбеђујуосновнездравственестандарде;далијеспроведенанеопходназдрав-
ственазаштитадетета(нпр.редовнисистематскипрегледи,вакцинацијаидр.);
(б)изперспективепредставникасистемаобразовања,тј.образовнихиваспитно-
развојнихпотребадетета,навести:далиједетевећукљученоуобразовање(ако
јесте,навестиназивпредшколскеустанове/школеигрупу/разред);даличлано-
випородицемогудапружепомоћдететууучењуипроцесуобразовања;дали
постојиадекватанпросторзаучење;далипородицаможедаобезбедикњигеи
приборзаучење,удаљеностшколеидр.;(в)изперспективепредставникасисте-
масоцијалнезаштите,описатиоколностиувезисаосталимнаведенимпотреба-
мадетета,ито:материјалностањепородице;далиодносиупородициобезбе-
ђујускладанразвојдетета;далипородицаможедаизнесеукључивањедетета
у образовање и друге сегменте живота заједнице ради остваривања основних
потребадетета;каквисуодносимеђучлановимапородицеупогледублискости,
припадањаиуважавања;далипородицадететуобезбеђујесоцијалневезесаши-
римпородичнимидруштвенимокружењем;какодетепроводислободновреме,
дализадовољавакултурнепотребе,далисебависпортом;далиједетеупоро-
дицибезбедно,удаљеностшколе,превоздошколеидр.
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Лицазаконтакт
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ме,адреса,контакттелефон,имејл)
мајка:____________________________
отац:_____________________________
хранитељ:_________________________
старатељ:_________________________

Контактподацизаустановукојапредлажепоступакпроцене
називустанове:______________________
седиште:____________________________
телефон:____________________________
имејл:______________________________
имеипрезимезаконскогзаступникаустанове:
________________________________________

Разлозииобразложењепредлагањапоступкапроцене2

Прилози3

Посебненапомене(нпр.токомпоступкапроценепостојепотребезапреводиоцем
саматерњегјезикадетета/родитеља,знаковногјезика,каоидругепосебненапоме-
неодважностизапоступакпроцене):
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oвлашћеногзаступникаипечатустанове)
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____________,_______20___.године

Број:7
Датум:

Место:

 – – – – – – – – – – – – – – –
2 Попуњаваподносилац захтева/иницијативе.Потребно је изнети све разлоге за

предлагањепоступкапроцене.
3 Навестидокумента(налазе,мишљења,извештајеидр.)којиуказујунапотребу
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Образацброј2
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(а)изперспективепредставникасистемаздравстваиздравственихпотребадете-
танавести:далидетеичлановипородицепоседујудокументакојаобезбеђују
правоназдравственузаштиту;далиматеријално-просторно-хигијенскиуслови
обезбеђујуосновнездравственестандарде;далијеспроведенанеопходназдрав-
ственазаштитадетета(нпр.редовнисистематскипрегледи,вакцинацијаидр.);
(б)изперспективепредставникасистемаобразовања,тј.образовнихиваспитно-
развојнихпотребадетета,навести:далиједетевећукљученоуобразовање(ако
јесте,навестиназивпредшколскеустанове/школеигрупу/разред);даличлано-
випородицемогудапружепомоћдететууучењуипроцесуобразовања;дали
постојиадекватанпросторзаучење;далипородицаможедаобезбедикњигеи
приборзаучење,удаљеностшколеидр.;(в)изперспективепредставникасисте-
масоцијалнезаштите,описатиоколностиувезисаосталимнаведенимпотреба-
мадетета,ито:материјалностањепородице;далиодносиупородициобезбе-
ђујускладанразвојдетета;далипородицаможедаизнесеукључивањедетета
у образовање и друге сегменте живота заједнице ради остваривања основних
потребадетета;каквисуодносимеђучлановимапородицеупогледублискости,
припадањаиуважавања;далипородицадететуобезбеђујесоцијалневезесаши-
римпородичнимидруштвенимокружењем;какодетепроводислободновреме,
дализадовољавакултурнепотребе,далисебависпортом;далиједетеупоро-
дицибезбедно,удаљеностшколе,превоздошколеидр.
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