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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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ПодациочлановимаКомисије
Имеипрезиме Број

контаката1
ПредседникКомисије
СталничланКомисије
СталничланКомисије
ПовременичланКомисије
ПовременичланКомисије
ПовременичланКомисије

Укупанбројконтаката:
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 Уписује себрој контакатакоји је свакичланКомисијеимао садететом, роди-

тељем/старатељем/хранитељем –изодељка„ЕвиденцијаорадучланаКомисије
токомпоступкапроцене”уобрасцуброј2.

Састанкуприсуствују
Имеипрезиме,родитељдетета2
Имеипрезиме,старатељдетета
Имеипрезиме,хранитељдетета
Имеипрезиме,особаодповерења
Имеипрезиме,преводилац
 – – – – – – – – – – – – – – –
2 Уписујусеподацио једномилиобародитељадетета,уколикоприсуствујуса-

станкуКомисије.

Описдететаињеговогфункционисања(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Наосновупрегледа,примењенихтехника,методапроцене,инструмената:

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

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

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

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

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

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

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Правонаподршкуусистемуобразовања,здравствене
исоцијалнезаштите(председникКомисијеинтегрише
индивидуалнеописечлановаКомисије):

Подршкекојеједетеостварилоусистемуобразовања,
здравственеисоцијалнезаштите(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Врста
подршке

Установа
пружалац
подршке

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

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Остваренеуслуге/подршка,одстранеудружењаграђана,при
ватнеустанове,појединацаидр.(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Врста
подршке

Пружалац
подршке

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

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Мишљењаучесникаупоступкупроценеовидовимаподршке
којисудететупотребни(председникКомисијенаводимишљења
свихучесникаупоступку:родитеља,старатеља,хранитеља,
детета,особеодповерења,вршњакаидр.):

Интегрисанамишљењаопотребизаподршкомидодатном
подршком,радиостваривањаквалитетногживотадетета
ипородицеињиховогукључивањауживотзаједнице,
уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:

УсаглашенозаједничкомишљењеКомисијеопотреби
заподршкомидодатномподршком,уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:3

Индивидуалнипланподршкедетету:
Општициљ:

_________________________________________________
Очекивани
исходи:

Задатак/активност/услуга/мера: Одговорна
особа/служба:

Временскиоквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.

2) 2.1.
2.2.
2.3.

3) 3.1.
3.2.
3.3.

4) 4.1.
4.2.
4.3.

 – – – – – – – – – – – – – – –
3 Према члану 13. став 2. Правилника: „МишљењеКомисије садржи и податке

о сметњама у развоју  детета  – за потребе остваривањаправанафинансијску
подршку породици са децом и других права из области социјалне заштите.”
Комисија за потребе остварења права детета на додатак за помоћ и негу дру-
гоглица,праванаувећандодатакзапомоћинегудругоглицаиодговарајућег
праванафинансијскуподршкупородицисадецомдајеусаглашенозаједничко
мишљењесаподацимаосметњамауразвојудетета,причемукориститерми-
нологијуизпрописакојимасеуређујутаправаидефинишуусловизањихово
остварење.
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(а)снагедететаипородице

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

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

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

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

(б)препрекеитешкоћесакојимаседетеипородицасусрећу

Правонаподршкуусистемуобразовања,здравствене
исоцијалнезаштите(председникКомисијеинтегрише
индивидуалнеописечлановаКомисије):

Подршкекојеједетеостварилоусистемуобразовања,
здравственеисоцијалнезаштите(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Врста
подршке

Установа
пружалац
подршке

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

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Остваренеуслуге/подршка,одстранеудружењаграђана,при
ватнеустанове,појединацаидр.(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Врста
подршке
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Мишљењаучесникаупоступкупроценеовидовимаподршке
којисудететупотребни(председникКомисијенаводимишљења
свихучесникаупоступку:родитеља,старатеља,хранитеља,
детета,особеодповерења,вршњакаидр.):

Интегрисанамишљењаопотребизаподршкомидодатном
подршком,радиостваривањаквалитетногживотадетета
ипородицеињиховогукључивањауживотзаједнице,
уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:

УсаглашенозаједничкомишљењеКомисијеопотреби
заподршкомидодатномподршком,уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:3

Индивидуалнипланподршкедетету:
Општициљ:

_________________________________________________
Очекивани
исходи:

Задатак/активност/услуга/мера: Одговорна
особа/служба:

Временскиоквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.

2) 2.1.
2.2.
2.3.

3) 3.1.
3.2.
3.3.

4) 4.1.
4.2.
4.3.

 – – – – – – – – – – – – – – –
3 Према члану 13. став 2. Правилника: „МишљењеКомисије садржи и податке

о сметњама у развоју  детета  – за потребе остваривањаправанафинансијску
подршку породици са децом и других права из области социјалне заштите.”
Комисија за потребе остварења права детета на додатак за помоћ и негу дру-
гоглица,праванаувећандодатакзапомоћинегудругоглицаиодговарајућег
праванафинансијскуподршкупородицисадецомдајеусаглашенозаједничко
мишљењесаподацимаосметњамауразвојудетета,причемукориститерми-
нологијуизпрописакојимасеуређујутаправаидефинишуусловизањихово
остварење.
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Остваренеуслуге/подршка,одстранеудружењаграђана,при
ватнеустанове,појединацаидр.(председникКомисије
интегришеиндивидуалнеописечлановаКомисије):
Врста
подршке

Пружалац
подршке

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

Почетакпружања
подршкеи
учесталост

Мишљењаучесникаупоступкупроценеовидовимаподршке
којисудететупотребни(председникКомисијенаводимишљења
свихучесникаупоступку:родитеља,старатеља,хранитеља,
детета,особеодповерења,вршњакаидр.):

Интегрисанамишљењаопотребизаподршкомидодатном
подршком,радиостваривањаквалитетногживотадетета
ипородицеињиховогукључивањауживотзаједнице,
уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:

УсаглашенозаједничкомишљењеКомисијеопотреби
заподршкомидодатномподршком,уобласти:
Здравственезаштите:

Образовања,културе,спортаирекреације:

Социјалнезаштите:3

Индивидуалнипланподршкедетету:
Општициљ:

_________________________________________________
Очекивани
исходи:

Задатак/активност/услуга/мера: Одговорна
особа/служба:

Временскиоквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.

2) 2.1.
2.2.
2.3.

3) 3.1.
3.2.
3.3.

4) 4.1.
4.2.
4.3.

 – – – – – – – – – – – – – – –
3 Према члану 13. став 2. Правилника: „МишљењеКомисије садржи и податке

о сметњама у развоју  детета  – за потребе остваривањаправанафинансијску
подршку породици са децом и других права из области социјалне заштите.”
Комисија за потребе остварења права детета на додатак за помоћ и негу дру-
гоглица,праванаувећандодатакзапомоћинегудругоглицаиодговарајућег
праванафинансијскуподршкупородицисадецомдајеусаглашенозаједничко
мишљењесаподацимаосметњамауразвојудетета,причемукориститерми-
нологијуизпрописакојимасеуређујутаправаидефинишуусловизањихово
остварење.
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Општициљ:

_________________________________________________
Очекивани
исходи:

Задатак/активност/услуга/мера: Одговорна
особа/служба:

Временскиоквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.

2) 2.1.
2.2.
2.3.

3) 3.1.
3.2.
3.3.

4) 4.1.
4.2.
4.3.

 – – – – – – – – – – – – – – –
3 Према члану 13. став 2. Правилника: „МишљењеКомисије садржи и податке

о сметњама у развоју  детета  – за потребе остваривањаправанафинансијску
подршку породици са децом и других права из области социјалне заштите.”
Комисија за потребе остварења права детета на додатак за помоћ и негу дру-
гоглица,праванаувећандодатакзапомоћинегудругоглицаиодговарајућег
праванафинансијскуподршкупородицисадецомдајеусаглашенозаједничко
мишљењесаподацимаосметњамауразвојудетета,причемукориститерми-
нологијуизпрописакојимасеуређујутаправаидефинишуусловизањихово
остварење.
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Очекивани
исходи:

Задатак/активност/услуга/мера: Одговорна
особа/служба:

Временскиоквир:

5) 5.1.
5.2.
5.3.

Напомене(уписатирокзапреиспитивањеиндивидуалногпланаподршкеидруге
напоменеважнезањеговуреализацију):

Потписи:
ПредседникКомисије:

_________________________

Члановикомисије: КоординаторКомисије:
________________________ ________________________
________________________
________________________ ________________________
________________________

Упознатсамишљењем
Комисијеииндивидуалнимпланом4
Датум:__________________
Потписродитеља/старатеља:
______________________________

Бројпредмета:
Датум:
Место:

2239
Наосновучлана186.став1.Законаоздравственојзаштити

(„СлужбенигласникРС”,бр.107/05)и72/09 –др.закон),
Mинистарздрављадоноси

ПРАВИЛНИК

оспецијализацијамаиужимспецијализацијама
здравственихрадникаиздравственихсарадника

I.УВОДНАОДРЕДБА

Члан1.
Овим правилником утврђују се врсте, трајање и садржи-

на специјализација и ужих специјализација, програмиобављања
специјализација, односно ужих специјализација, начин обавља-
њаспецијалистичкогстажаиполагањеспецијалистичкогиспита,
састав и радиспитних комисија, услови којеморају испуњавати
здравственеустановеиприватнапракса заобављањеспецијали-
стичкогстажа,условииначинпризнавањавременапроведеногна
радукаоделаспецијалистичкогстажа,каоиобразациндексаиди-
пломеоположеномспецијалистичкомиспиту,односноположеном
испитуизужеспецијализације.

II.ВРСТЕИТРАЈАЊЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАИУЖИХ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

1.Врстеитрајањеспецијализације

Члан2.
Докторимедицинемогусеспецијализоватиуследећимгра-

намамедицине,односнообластимаздравственезаштите:
1)интернамедицина;
2)пулмологија;
3)ендокринологија;

 – – – – – – – – – – – – – – –
4 Родитељ,односностаратељдететасвојимпотписомпотврђуједа јеупознатса

мишљењемииндивидуалнимпланом,каоидаму једостављенпримеракми-
шљењаииндивидуалногплана.Родитељ,односностаратељКомисијиможеиз-
јавитиприговор,урокуод8дана.Уколиконеподнесеприговор,сматраседаје
даосагласностзаспровођењеиндивидуалногпланаподршке.

4)кардиологија;
5)нефрологија;
6)алергологијаиклиничкаимунологија;
7)реуматологија;
8)гастроентерологија;
9)хематологија;
10)геријатрија;
11)инфектологија;
12)педијатрија;
13)неурологија;
14)психијатрија;
15)дечјанеурологија;
16)дечјаиадолесцентнапсихијатрија;
17)општахирургија;
18)абдоминалнахирургија;
19)васкуларнахирургија;
20)груднахирургија;
21)ортопедскахирургијаитрауматологија;
22)дечјахирургија;
23)неурохирургија;
24)пластична,реконструктивнаиестетскахирургија;
25)максилофацијалнахирургија;
26)анестезиологија,реаниматологијаиинтензивнатерапија;
27)урологија;
28)карадиохирургија;
29)гинекологијаиакушерство;
30)оториноларингологија;
31)офталмологија;
32)дерматовенерологија;
33)физикалнамедицинаирехабилитација;
34)радијационаонкологија;
35)радиологија;
36)нуклеарнамедицина;
37)патологија;
38)судскамедицина;
39)хигијена;
40)епидемиологија;
41)медицинскамикробиологија;
42)социјалнамедицина;
43)медицинарада;
44)општамедицина;
45)клиничкабиохемија;
46)клиничкафармакологија;
47)имунологија;
48)ургентнамедицина;
49)лабораторијскамедицина;
50)спортскамедицина;
51)трансфузијскамедицина;
52)ваздухопловнамедицина.
Специјализацијеизстава1.овогчланатрајуодтридошест

година,ито:
а)специјализацијеизтач.40),42)и52) –тригодине;
б)специјализацијеизтач.10),15),30),32),36),38),39),43),

44),45),46),47),50)и51) –четиригодине;
в) специјализације из тач. 1)-9), 11)  –14), 16), 24), 25), 26),

29),33),34),35),37),41),47),48)и49) –петгодина;
г)специјализацијеизтач.17) –23),27)и28) –шестгодина.

Члан3.
Доктористоматологијемогусеспецијализоватиуследећим

гранамамедицине,односнообластимаздравственезаштите:
1)превентивнаидечјастоматологија;
2)болестизубаиендодонција;
3)стоматолошкапротетика;
4)парадонтологијаиоралнамедицина;
5)ортопедијавилица;
6)оралнахирургија;
7)максилофацијалнахирургија.
Специјализацијеиз става1. овогчлана трају од тридопет

годинаито:
а)специјализацијеизтач.1) –6) –тригодине;
б)специјализацијаизтачке7) –петгодина.
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