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ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, 
УЧЕНИКА И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ, 

ОДНОСНО ДРУГОЈ ШКОЛИ И ПОРОДИЦИ 
("Сл. гласник РС", бр. 70/2018) 

Предмет правилника  
Члан 1  

Овим правилником уређују се критеријуми и стандарди пружања додатне подршке у 
образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној 
групи, односно другој школи и породици (у даљем тексту: корисник) од стране школе за 
образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и установе која 
има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.  

Додатна подршка  
Члан 2  

Додатна подршка, у смислу овог правилника, су активности које доприносе остваривању 
циљева и исхода образовања и васпитања кроз укључивање, развој и учење деце, ученика и 
одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.  
Додатном подршком сматра се и: подршка родитељу, другом законском заступнику, односно 
лицу које непосредно брине о детету, као и запосленом у установи, као и установи, у складу са 
овим правилником.  

Пружалац додатне подршке  
Члан 3  

Школа за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом и установа 
која има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: пружалац 
додатне подршке) пружа додатну подршку у складу са расположивим капацитетима и то:  
1) детету, ученику и одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом током наставе или 
активности у одељењу или групи, а изузетно појединачно;  
2) родитељу, другом законском заступнику, односно лицу које непосредно брине о детету кроз 
саветодавни рад или обуку;  
3) запосленом кроз различите видове стручног усавршавања;  
4) установи приликом планирања, програмирања и организације рада у спровођењу 
инклузивног образовања и васпитања.  
Додатна подршка може да се остварује и кроз програмске активности подстицања сензорно-
перцептивних, базичних и виших моторичких функција, когнитивних способности, вербалне и 
невербалне комуникације, социјалних, концептуалних и практичних адаптивних вештина.  
Програмске активности из става 2. овог члана могу да се остварују индивидуално или у групи.  
Додатна подршка из става 1. тачка 1) овог члана и из става 2. овог члана остварује се на основу 
мишљења интерресорне комисије и планира се у оквиру индивидуалног образовног плана 
детета, ученика и одраслог (у даљем тексту: ИОП), у складу са прописима.  

Пружање додатне подршке  
Члан 4  

Установа пружалац додатне подршке остварује додатну подршку у складу са расположивим 
капацитетима. Расположиви капацитети се, између осталог, односе на лица за пружање 
додатне подршке.  
Лица за пружање додатне подршке, у смислу овог правилника, јесу запослени у установи на 
пословима образовања и васпитања за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у 
школама за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.  
Лица за пружање додатне подршке, у смислу овог правилника, јесу и запослени у установи која 
има ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.  
Предност приликом ангажовања лица за пружање додатне подршке имају лица из става 2. овог 
члана.  
Пружалац додатне подршке одлуком одређује лице ради пружања додатне подршке деци, 
ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Обим пружања додатне 
подршке лица утврђује се решењем о структури обавеза у оквиру непосредног рада, а након 
утврђеног ангажовања лица у самој установи.  
Када је пружалац додатне подршке установа која има децу и ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, потребно је да испуњава следеће критеријуме:  
1) има најмање ниво три остварености у свим стандардима у области Подршка ученицима, 
односно Подршка деци и породици;  
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2) има најмање 80% запослених који су савладали програм стручног усавршавања из области 
инклузивног образовања и васпитања;  
3) образује и васпитава децу, ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвалидитетом 
најмање пет година;  
4) сарађује са установама и организацијама у циљу унапређивања инклузивног образовања и 
васпитања.  

Члан 5  
Додатна подршка се пружа у установи коју похађа дете, ученик или одрасли, а изузетно у другој 
установи или породици, у складу са најбољим интересом корисника.  
Простор у којем се пружа додатна подршка, опрема и материјали су приступачни деци, 
ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом.  
Уколико је простор за пружање додатне подршке у школи за ученике и одрасле са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, односно у ресурсном центру, неопходно је да буде опремљен и 
одговарајућом асистивном опремом и технологијом, у складу са потребама корисника.  
Динамику пружања додатне подршке планира тим за пружање додатне подршке водећи рачуна 
о прописаном времену које ученик, односно одрасли проводи у школи, распореду часова, 
односно распореду дневних активности, у складу са индивидуалним образовним планом.  

Остваривање додатне подршке  
Члан 6  

Школа за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом дужна је да 
пријави расположиве капацитете за пружање додатне подршке, за наредну школску годину до 
15. августа надлежној школској управи (Образац број 1).  
Када је пружалац додатне подршке установа која има децу и ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, доставља податке о расположивим капацитетима и изјаву о испуњености 
критеријума из члана 4. овог правилника надлежној школској управи (Образац број 1а) до 15. 
августа за наредну школску годину.  
Образац бр. 1 и 1а су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.  
Школска управа, на основу података које доставе установе, цени испуњеност критеријума за 
пружање додатне подршке и утврђује листу пружалаца додатне подршке.  
Листа установа пружалаца додатне подршке објављује се на званичној интернет страници 
министарства надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) 
на предлог школске управе до 20. августа за наредну школску годину.  
Установа корисник доставља листу потреба надлежној школској управи. На основу предлога 
школске управе, установа корисник подноси захтев одговарајућој установи пружаоцу додатне 
подршке на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  
Пружалац додатне подршке доставља одговор установи кориснику у року од 15 дана од пријема 
захтева и о томе обавештава надлежну школску управу.  
Тим за инклузивно образовање пружаоца и тим за инклузивно образовање установе корисника 
остварују сарадњу у планирању и реализацији додатне подршке у најбољем интересу деце, 
ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.  
Извештај о планирању и реализацији додатне подршке је саставни део школске документације 
и пружаоца додатне подршке и установе корисника, у складу са заштитом података о личности.  

Члан 7  
Остварена додатна подршка се евидентира на Обрасцу број 3, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део и који је саставни је део педагошке документације 
установе. Прва страна Обрасца број 3 води се у два истоветна примерка и потписују је 
директор установе пружаоца додатне подршке и директор установе која је корисник додатне 
подршке.  
Пружалац додатне подршке извештава надлежну интерресорну комисију о започињању 
пружања услуге и о престанку пружања додатне подршке, уз образложење о разлозима 
престанка.  

Члан 8  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  
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Образац број 1  
НАЗИВ УСТАНОВЕ: _________________________ 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: ________________________ 
ОКРУГ: __________________________________ 
ШКОЛСКА УПРАВА: ________________________ 
ДИРЕКТОР: _______________________________ 
КОНТАКТ ТЕЛ.: ____________________________ 
Е-МАИЛ и WEBSITE: _________________________  

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УСТАНОВЕ ПРУЖАОЦА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ  
за школску ______________ годину  

Име и презиме запосленог  Занимање  Укупан проценат ангажовања у пружању додатне подршке  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Видови додатне подршке коју установа пружа:  
1) Непосредна подршка деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом  
2) Подршка родитељу односно другом законском заступнику  
3) Подршке запосленима  
4) Подршка установи за повећање приступачности.  

Опис материјалних ресурса школе за пружање додатне подршке:    

  

  

  

   
Директор установе  

________________________________  
   

Образац број 1а  
НАЗИВ УСТАНОВЕ: _________________________ 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: ________________________ 
ОКРУГ: __________________________________ 
ШКОЛСКА УПРАВА: ________________________ 
ДИРЕКТОР: _______________________________ 
КОНТАКТ ТЕЛ.: ____________________________ 
Е-МАИЛ и WEBSITE: _________________________  

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УСТАНОВЕ ПРУЖАОЦА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ  
за школску ______________ годину  

Име и презиме запосленог  Занимање  Укупан проценат ангажовања у пружању 
додатне подршке  
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Видови додатне подршке коју установа пружа:  
1) Непосредна подршка деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом  
2) Подршка родитељу односно другом законском заступнику  
3) Подршке запосленима  
4) Подршка установи за повећање приступачности.  

Опис материјалних ресурса школе за пружање додатне подршке:    
  

  

  

Изјављујем да установа испуњава критеријуме прописане чланом 5. Правилника о 
критеријумима и стандардима пружања додатне подршку у образовању деце, ученика и 
одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и 
породици.  

Директор установе  
________________________________  

   
Образац број 2  

НАЗИВ УСТАНОВЕ: _________________________ 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: ________________________ 
ОКРУГ: __________________________________ 
ШКОЛСКА УПРАВА: ________________________ 
ДИРЕКТОР: _______________________________ 
КОНТАКТ ТЕЛ.: ____________________________ 
Е-МАИЛ и WEBSITE: _________________________  

ЗАХТЕВ ШКОЛСКОЈ УПРАВИ  
ЗА ДОДАТНОМ ПОДРШКОМ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ  

Редни 
број  

Мишљење ИРК (број предмета)*  Врста подршке  
Пружалац услуге 

(радно место)  

1.        

2.        

3.        

   

*  Не уносити име и презиме детета/ученика/одраслог, већ само написати број под којим се води Мишљење 
интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке.  

   
   

Датум     Директор установе  

________________________     __________________________  

   
   

Образац број 3  
   

ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА УСЛУГЕ  
Иницијали детета/ученика __________________________________ 
Деловодни број ИОПа ____________________________________ 
Име и презиме реализатора додатне подршке ___________________ 
Занимање пружаоца додатне подршке ______________________  

НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ/ЧАСОВА  



5 
 

Важи од_______________________  

Понедељак              

Уторак              

Среда              

Четвртак              

Петак              

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ, ОДРЖАНИХ И НЕОДРЖАНИХ АКТИВНОСТИ/ЧАСОВА  

Часови/Активности  Први класификациони период  Други класификациони период  

Планирано      

    

Одржано      

    

Неодржано      

    

   

Директор установе корисника додатне подршке 
_________________________________________  

   Директор установе пружаоца додатне подршке 
________________________________________  

ЕВИДЕНЦИЈА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ  

Датум  Садржај рада/активности  Учесници  Исход  Место пружања додатне 
подршке  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Како су остварени исходи допринели остваривању индивидуалног образовног плана?  
Препоруке за васпитача/наставника  

  

Препоруке за родитеље  
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Пружалац додатне подршке 
________________________  

   Васпитач/Одељенски старешина 
____________________________  

 


