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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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ме,адреса,контакттелефон,имејл)
мајка:____________________________
отац:_____________________________
хранитељ:_________________________
старатељ:_________________________

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

Разлозииобразложењепредлагањапоступкапроцене2

Прилози3

Посебненапомене(нпр.токомпоступкапроценепостојепотребезапреводиоцем
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Имеипрезиме:_______________________________________________
Контакттелефониимејллекара:________________________________
Установа:____________________________________________________
Адресаустанове:_____________________________________________
Телефониимејлустанове:______________________________________

Датумподношења/прослеђивањазахтевакомисији_________________

ПотписилифаксимилПечатздравственеустанове
изабраноглекара

Потписи
Подносилацзахтева/давалацсагласности

Родитељ/старатељдетета4

___________________________
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__________________________
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____________,_______20___.године
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Датум:

Место:

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

предлагањепоступкапроцене.
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Образацброј2
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ПодациочлануКомисије
Имеипрезиме
Представниксистема а)образовања

б)здравља
ц)социјалнезаштите

Својство а)сталничланКомисије
б)повременичланКомисије

Професија
Називустановеукојојради
Адресаустановеукојојради
Радноместоуустанови
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 – – – – – – – – – – – – – – –
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Описдететаињеговогфункционисања:
Наосновупрегледа,примењенихтехника,методапроцене,инструмената:

На основу налаза, мишљења и извештаја стручњака и надлежних органа,
установаилиорганизација:2

Наосновудобијенихподатака,контактасадететомипородицом,разговораи
посматрањадететауприроднимживотнимситуацијама,процењујусе:
(а)снагедететаипородице

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

На основу добијених података од родитеља/старатеља/хранитеља детета, из
њиховогискуства,непосредногувидаисазнања,процењујусе:
(а)снагедететаипородице

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Наосновудобијенихподатакаодособеодповерења,изњеногискуства,непо
средногувидаисазнања,процењујусе:
(а)снагедететаипородице

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Правонаподршкеусистемуобразовања,здравствене
исоцијалнезаштите:3

Подршкекојеједетеостварилоусистемуобразовања,
здравственеисоцијалнезаштите:4

Врста
подршке

Установа
пружалац
подршке

Местопружањаподршке(град,
окружење:нпр.породица,школа,
здравственаустановаидр.)

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Остваренеуслуге/подршка,одстранеудружења,приватне
установе,појединацаидр.:5

Врста
подршке

Пружалац
подршке

Местопружањаподршке(град,
окружење:нпр.породица,школа,
здравственаустановаидр.)

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

 – – – – – – – – – – – – – – –
2 ЧланКомисијекористиналазе,мишљењаиизвештајеприложенеуззахтев(об-

разацбрoj1).
3 ЧланКомисијеуписујеврстеподршкеидодатнеподршкенакоједетеипороди-

цаимајуправопремаважећимпрописима(нанивоуРепубликеСрбије,аутоном-
непокрајине,града/општине),безобзиранатодалиихједетеостварилоили
није.Према члану 3.Правилника: „Подршка обухвата све услуге здравствене,
социјалнезаштитеиподршкеуобластиобразовања,којесепружајуускладуса
прописимаидететуомогућавајупунудруштвену укљученостинапредовање.
Додатнаподршкасеодносинаправаиуслугекоједететуобезбеђујупревазила-
жењефизичкихисоцијалнихпрепрекаканесметаномобављањусвакодневних
животнихактивностиодзначајазаукључивањеуобразовнипроцес,животуза-
једницииуспешнонапредовање.”

4 ЧланКомисијеуписујеврстуоствареневанинституционалнеподршке,усвојој
области.

5 ЧланКомисијеуписујеврстуоствареневанинституционалнеподршке,усвојој
области.

Мишљењаучесникаупоступкупроценеовидовимаподршке
којисудететупотребни(уписујечланКомисије):
Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку________________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку_____________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку____________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Мишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,
радиостваривањаквалитетногживотадететаипородице
ињиховогукључивањауживотзаједнице,уобласти:6

Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:

ПосебненапоменечланаКомисије

Местоидатум: ЧланКомисије:

____________,_______20___.године _________________

КоординаторКомисијепримиоМишљењечланаКомисије
Датум:__________________
Општина:__________________
Седиште/адреса:____________________
Потпис:_________________

Образацброј3

На основу чл. 9. и 13.  Правилника о додатној образовној,
здравственојисоцијалнојподршцидететуиученику(„Службени
гласникРС”,број63/10),подносимо

Мишљење
Комисијезапроценупотребазапружањемдодатнеобразовне,

здравственеилисоцијалнеподршкедетету/ученику

Личниподациодетету

Имеипрезимедетета:___________________________________________
Датумрођења:_________________________ЈМБГ:_______________

 – – – – – – – – – – – – – – –
6 ЧланКомисијеизносимишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,

усвојојобласти.Потребнојеназначитиштоконкретнијеврстепотребнеподр-
шке/додатнеподршке,притомпрвенственоиматинаумумогућностиизПра-
вилника(видетичлан4.Правилника).ЧланКомисијеможепредложитиидруге
врстеподршкеидодатнеподршке,ускладусапрописимаимогућностимараз-
личитихсистема.
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6 ЧланКомисијеизносимишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,

усвојојобласти.Потребнојеназначитиштоконкретнијеврстепотребнеподр-
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(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Наосновудобијенихподатакаодособеодповерења,изњеногискуства,непо
средногувидаисазнања,процењујусе:
(а)снагедететаипородице

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Правонаподршкеусистемуобразовања,здравствене
исоцијалнезаштите:3

Подршкекојеједетеостварилоусистемуобразовања,
здравственеисоцијалнезаштите:4

Врста
подршке

Установа
пружалац
подршке

Местопружањаподршке(град,
окружење:нпр.породица,школа,
здравственаустановаидр.)

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Остваренеуслуге/подршка,одстранеудружења,приватне
установе,појединацаидр.:5

Врста
подршке

Пружалац
подршке

Местопружањаподршке(град,
окружење:нпр.породица,школа,
здравственаустановаидр.)

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

 – – – – – – – – – – – – – – –
2 ЧланКомисијекористиналазе,мишљењаиизвештајеприложенеуззахтев(об-

разацбрoj1).
3 ЧланКомисијеуписујеврстеподршкеидодатнеподршкенакоједетеипороди-

цаимајуправопремаважећимпрописима(нанивоуРепубликеСрбије,аутоном-
непокрајине,града/општине),безобзиранатодалиихједетеостварилоили
није.Према члану 3.Правилника: „Подршка обухвата све услуге здравствене,
социјалнезаштитеиподршкеуобластиобразовања,којесепружајуускладуса
прописимаидететуомогућавајупунудруштвену укљученостинапредовање.
Додатнаподршкасеодносинаправаиуслугекоједететуобезбеђујупревазила-
жењефизичкихисоцијалнихпрепрекаканесметаномобављањусвакодневних
животнихактивностиодзначајазаукључивањеуобразовнипроцес,животуза-
једницииуспешнонапредовање.”

4 ЧланКомисијеуписујеврстуоствареневанинституционалнеподршке,усвојој
области.

5 ЧланКомисијеуписујеврстуоствареневанинституционалнеподршке,усвојој
области.

Мишљењаучесникаупоступкупроценеовидовимаподршке
којисудететупотребни(уписујечланКомисије):
Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку________________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку_____________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку____________________
Мишљење:

Датум:__________________Потпис:_________________

Мишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,
радиостваривањаквалитетногживотадететаипородице
ињиховогукључивањауживотзаједнице,уобласти:6

Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:

ПосебненапоменечланаКомисије

Местоидатум: ЧланКомисије:

____________,_______20___.године _________________

КоординаторКомисијепримиоМишљењечланаКомисије
Датум:__________________
Општина:__________________
Седиште/адреса:____________________
Потпис:_________________

Образацброј3

На основу чл. 9. и 13.  Правилника о додатној образовној,
здравственојисоцијалнојподршцидететуиученику(„Службени
гласникРС”,број63/10),подносимо

Мишљење
Комисијезапроценупотребазапружањемдодатнеобразовне,

здравственеилисоцијалнеподршкедетету/ученику

Личниподациодетету

Имеипрезимедетета:___________________________________________
Датумрођења:_________________________ЈМБГ:_______________

 – – – – – – – – – – – – – – –
6 ЧланКомисијеизносимишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,

усвојојобласти.Потребнојеназначитиштоконкретнијеврстепотребнеподр-
шке/додатнеподршке,притомпрвенственоиматинаумумогућностиизПра-
вилника(видетичлан4.Правилника).ЧланКомисијеможепредложитиидруге
врстеподршкеидодатнеподршке,ускладусапрописимаимогућностимараз-
личитихсистема.
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Наосновудобијенихподатака,контактасадететомипородицом,разговораи
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Правонаподршкеусистемуобразовања,здравствене
исоцијалнезаштите:3
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Врста
подршке
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пружалац
подршке
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окружење:нпр.породица,школа,
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учесталост
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подршке
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 – – – – – – – – – – – – – – –
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није.Према члану 3.Правилника: „Подршка обухвата све услуге здравствене,
социјалнезаштитеиподршкеуобластиобразовања,којесепружајуускладуса
прописимаидететуомогућавајупунудруштвену укљученостинапредовање.
Додатнаподршкасеодносинаправаиуслугекоједететуобезбеђујупревазила-
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којисудететупотребни(уписујечланКомисије):
Имеипрезимеисвојствоучесникаупоступку________________________
Мишљење:
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Датум:__________________
Општина:__________________
Седиште/адреса:____________________
Потпис:_________________

Образацброј3

На основу чл. 9. и 13.  Правилника о додатној образовној,
здравственојисоцијалнојподршцидететуиученику(„Службени
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Личниподациодетету

Имеипрезимедетета:___________________________________________
Датумрођења:_________________________ЈМБГ:_______________

 – – – – – – – – – – – – – – –
6 ЧланКомисијеизносимишљењеопотребизаподршкомидодатномподршком,

усвојојобласти.Потребнојеназначитиштоконкретнијеврстепотребнеподр-
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врстеподршкеидодатнеподршке,ускладусапрописимаимогућностимараз-
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