На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС, број 24/011) члана 4. став 2. тачка 1.
подтачка 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“,
број 63/2010) , члана 83. до 88. Правилника о ближим условима
за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“,
број 42/2013), члана 6. и члана 27. Одлуке о правима у
социјалној заштити општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“ број 23/13 ) и члана 60. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08,
28/08,13/11 и 23/13) Општинско веће општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 29.01.2014. године , донело је

П Р А В И Л Н И К
О АНГАЖОВАЊУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА И
УЧЕНИКА

Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак остваривања
услуге личног пратиоца детета и ученика коме је због сметњи у
развоју или због инвалидитета потребна додатна социјална
подршка.
Члан 2.
Услуга социјалне подршке пружаће се ангажовањем
личног пратиоца за додатну подршку и помоћ детету и ученику
са сметњама у развоју.
Члан 3.
Лични пратилац се ангажује ради лакшег функционисања
и комуникације детета и ученика са другима, а током
остваривања васпитно-образовног рада у предшколској установи
или образовно- васпитног рада у школи, током целодневне
наставе или продуженог боравка, ваннаставних активности,
извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и
слично.
Члан 4.
Врсту додатне социјалне подршке и учесталост послова
на пружању подршке процењује општинска Интерресорна
комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету и ученику ( у даљем
тексту: Интерресорна комисија) у складу са Правилником о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету
и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010).
Члан 5.
Центар за социјални рад општине Ћуприја, на основу
Мишљења Интерресорне комисије доноси решење о
остваривању права на услугу личног пратиоца детета и ученика
као и обим и учесталост пружања услуга.

Члан 6.
Личног пратиоца детета и ученика одређује Центар за
социјални рад општине Ћуприја уз сагласност родитеља , школе
или предшколске установе коју дете, односно ученик похађа.
Програмске активности личног пратиоца детета
реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру посебне
услуге личног пратиоца детета или ученика, или као програмске
активности у оквиру услуге дневног боравка или помоћи у кући.
Члан 7.
Законски заступник детета и ученика које користи
услуге пратиоца, може , уз претходно прибављену сагласност
школе или предшколске установе, да захтева промену личног
пратиоца уколико исти не испуњава своје дужности и обавезе
стручно и савесно.
Члан 8.
Активности личног пратиоца детета и ученика
планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама
корисника у области кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења, комуникације са другима, односно у свим
активностима које су предвиђене чланом 86. Правилника о
ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013 ).
Члан 9.
Пружалац услуге, односно реализатор програмских
активности има најмање једног стручног сарадника.
Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник лични пратилац детета.
Стручни сарадник и сарадник - лични пратилац имају
завршену обуку по акредитованом програму за пружање услуге
личног пратиоца.
Сарадник - лични пратилац не може да буде члан
породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у
правој линији , као ни брат и сестра, односно брат и сестра по
оцу или мајци корисника.
Члан 10.
Буџет општине Ћуприја обезбеђује финансијска
средства у оквиру финансирања Центра за социјални рад, а
висина накнаде за рад личног пратиоца одређује се према
висини минималне нето зараде по радном часу у Републици
Србији.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-15/2014-01-1 од 29.01.2014. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, дипл.маш.инж

03.02.2014.

број 3

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' број 129/07) и члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,
13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 30.01.2014.године доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Финансијски план за
2014.годину Музеја ''Хореум марги-Равно'' Ћуприја, који је
донео Управни одбор дана 13.01.2014.године под бројем 08/14.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

ОДЛУКУ
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да пренесе
право јавне својине без накнаде на кп.бр. 4503/1 КО Ћупријаград, у површини од 16.27.27 ha, са Републике Србије на
општину Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18-4/2014-02 од 30.01.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Предметна парцела је од посебног значаја за
економски развој општине Ћуприја, за реализацију привредног
развоја и локално-економског развоја општине Ћуприја, а све у
циљу повећања броја запослених у локалној привреди и увећања
јавних прихода.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07),члана 12. и 13. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'' бр. 119/12) и чл. 51. Пословника
Скупштине
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја''бр.12/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној 30.01.2014.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18-1/2014-02 од 30.01.2014.године

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' У
ЋУПРИЈИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник

У решењу о именовању
Надзорног одбора ЈП
''Водовод и канализација'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' бр: 10/13 и 2/14), врши се измена тако што се уместо :
''Милан
Никић,дипл.економиста,председник''
уписује:
''Иван
Јовановић,дипл.правник,председник''
Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 30.01.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-18-5/2014-02 ОД 30.01.2014.год.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
КЈП ''Услуга'' Ћуприја, о усвајању посебног програма смањења
буџетске помоћи КЈП ''Услуга'' за 2014.годину број: 324 од
27.01.2014.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник

САДРЖАЈ
Правилник о ангажовању личног пратиоца детета и
ученика

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18-2/2014-02 ОД 30.01.2014.године

Одлука
Решење
Решење
Решење
Решење

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.01.2014.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић,
секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Народне
библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за 2014.годину, који је
донео Управни одбор дана 13.01.2014.године под бројем 16/14.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за
информатичку подршку

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18-3/2014-02 од 30.01.2014.год.

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00
дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033
орган управе општине Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.01.2014.године,
донела је

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs

2

