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Образац број 1
На основу члана 5. став 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику („Службени гласник“ РС, бр. 63/10), подносим

ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 1
Лични подаци о детету
Име и презиме детета: ___________________________________________
Датум рођења: _________________________

ЈМБГ: ________________

Место и општина рођења детета: __________________________________
Боравиште детета (заокружити једну од понуђених могућности):
а) у породици родитеља/старатеља
б) у хранитељској породици
в) у установи социјалне заштите
Адреса боравишта детета: ____________________________________

Лица за контакт
Контакт подаци родитеља, старатеља односно хранитеља детета (име и презиме,
адреса, контакт телефон, имејл)
мајка: ____________________________
отац: _____________________________
хранитељ: _________________________
старатељ: _________________________

1

Садржај захтева попуњава родитељ односно старатељ детета, или образовна, зравствена односно установа
социјалне заштите, уз сагласност родитеља односно старатеља детета. Захтев се подноси изабраном лекару.

Контакт подаци за установу која предлаже поступак процене
назив установе: ______________________
седиште: ____________________________
телефон: ____________________________
имејл: ______________________________
име и презиме законског заступника установе:
________________________________________

Разлози и образложење предлагања поступка процене2

2

Попуњава подносилац захтева/иницијативе. Потребно је изнети све разлоге за предлагање поступка
процене.

2

Прилози3

Посебне напомене (нпр. током поступка процене постоје потребе за преводиоцем са
матерњег језика детета/родитеља, знаковног језика, као и друге посебне напомене од
важности за поступак процене):

Пријемни печат (здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар)

Изабрани лекар
Име и презиме: _______________________________________________
Контакт телефон и имејл лекара: ________________________________
Установа: ____________________________________________________
Адреса установе: ______________________________________________
Телефон и имејл установе: ______________________________________
Датум подношења/прослеђивања захтева комисији _________________
Потпис или факсимил
изабраног лекара

Печат здравствене установе

Потписи

3

Навести документа (налазе, мишљења, извештаје и др.) који указују на потребу за поступком процене и
обезбеђењем подршке детету и који се достављају у прилогу захтева/иницијативе.
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Подносилац захтева / давалац сагласности
Родитељ / старатељ детета4
___________________________
(Име, презиме, ЈМБГ и потпис)
Подносилац иницијативе5
_________________________
(Назив и седиште установе, потпис
oвлашћеног заступнка и печат установе)
Место и датум6:
____________, _______20___. године

Број7:

4

Заокружити својство потписника (родитељ или старатељ детета). Родитељ односно старатељ се јавља као
подносилац захтева, или као давалац сагласности, уколико инницијативу подноси овлашћена установа.
5
Уколико се поступак предлаже по иницијативи овлашћене установе, исту потписује законски заступник
(директор) установе.
6
ако је подносилац захтева родитељ
7
ако је подносилац захтева установа

4

Датум:
Место:
НАЗИВ УСЛУГЕ
МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПРУЖАЊУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ИЗ ДРУШТВЕНО
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ (ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА - ИРК)

Координатор комисије
Опис услуге
Захтев Интерресорној комисији за покретање поступка процене за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику из друштвено осетљивих
група
Где и како
- Процена потреба детета у циљу утврђивања додатне подршке врши се на захтев
родитеља/старатеља детета, или на иницијативу образовне, здравствене или установе
социјалне заштите, уз сагласност родитеља/старатеља;
- Попуњени захтев се подноси изабраном лекару надлежног дома здравља (Дом здравља
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања). Уз њега је неопходно да се приложи
документација из које се види да постоји потреба за проценом;
- Изабрани лекар, у року од седам дана од подношења захтева, исти обрађује уносећи
потребне податке;
- Захтев уредно заведен и оверен у здравственој установи доставља се општинској
писарници - координатору Комисије;
- Координатор је дужан да закаже састанак у року од 7 дана од дана добијања захтева;
- Састанку који се одржава у просторијама Дома здравља присуствују
родитељ/старатељ, стални и повремени чланови комисије;
- Сваки члан Комисије непосредно врши опсервацију и утврђује потребе детета за
пружањем подршке у оквиру свог домена рада, а своје мишљење о потребама детета за
додатном подршком у области здравствене заштите, социјалне заштите и образовања
даје на Обрасцу бр. 2 и доставља координатору у року од 15 дана од датума покретања
поступка процене;
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-

На основу наведених мишљења, Комисија је дужна да у року од 45 дана од дана
подношења захтева за покретање поступка процене, на Обрасцу број 3, сачини
заједничко, образложено мишљење, на основу појединачне процене сваког члана
Комисије и усаглашених ставова сталних и повремених чланова, које у свом саставу
садржи Индивидуални план подршке детету;
- Са наведеним образложеним Мишљењем комисије упознаје се родитељ и исто му се
доставља;
- Против Мишљења Комисије родитељ, односно старатељ детета може да изјави
приговор Комисији, у року од осам дана од дана достављања;
- Комисија преиспитује своје мишљење по приговору и даје коначно мишљење;
- Мишљење се доставља и надлежном органу, односно служби која треба да обезбеди
додатну подршку, у складу са законом (Центру за социјални рад, Дому здравља,
образовној или васпитној установи).
Захтев се подноси без таксе.
Уз захтев се подноси:
1. Медицинска документација хронолошки поређана;
2. Писано мишљење о разлогу покретања поступка (родитеља, изабраног лекара, стручне
службе установе коју дете похађа, васпитног или наставног особља и др);
Правна подлога
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13);
Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13);
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Сл. гласник РС“, бр. 63/10);
Одлука о финансијској подршци породици са децом из друштвено осетљивих група („Сл.
лист општине Врњачка бања“, бр. 19/12);
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску подршку породици са
децом из друштвено осетљивих група („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/12);
Закон о општем управном поступку („Сл лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“,
бр. 30/10).
Оригинални образац
Захтев/Иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене. доц
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