На основу члана 117. став 8. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015),
члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 4.
Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету
и ученику (''Службени гласник РС'', број 63/2010), члана 61 и 63. Статута
општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/2009 и
12/2014) и члана 52. Пословника Општинског већа општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број 6/2012 и 1/2015), Општинско
веће општине Пријепоље, на седници одржаној 22.02.2016. године, донело је
П Р А В И Л Н И К
о пратиоцу за личну помоћ детету и ученику
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак, ангажовање, обезбеђење
финансијских средстава, начин исплате пратиоца детета и ученика којима је
потребна додатна подршка, са пребивалиштем на територији општине
Пријепоље, у области предшколског, основног и средњег образовања.
Члан 2.
Право на ангажовање пратиоца за личну помоћ детету и ученику ради
лакшег функционисања и комуникације са другима, 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 и
сл. обезбеђује се за дете, односно ученика, уколико је према мишљењу
Интерресорне комисије пратилац за личну помоћ детету и ученику неопходан
ради похађања припремно предшколског програма, односно школе.
Члан 3.
Пратиоца за личну помоћ детету и ученику ангажује предшколска
установа, односно школа, по прибављеном
мишљењу Општинске
интерресорне комисије, доказа да су обезбеђена средства за ове намене у
буџету општине Пријепоље или планирана Финансијским планом
предшколске установе, односно школе.
Члан 4.
Пратилац за личну помоћ детету и ученику ангажује се из реда лица са
најмање IV степеном стручне спреме, која имају завршену обуку по
акредитивном програму за пружање услуга личног пратиоца.

Уколико се не могу обезбедити лица из претходног става за пратиоца за
личну помоћ детету и ученику, може се ангажовати и друго лице, уз
сагласност родитеља, односно старатеља детета – ученика.
Члан 5.
За ангажовање личног пратиоца детету и ученику, мора се добити
писмена сагласност родитеља, односно старатеља детета.
Члан 6.
Лични пратилац детета и ученика се ангажује за накнаду која се
утврђује по вредности сата рада, за лице са IV степеном стручне спреме
запослено као ван-наставно особље у предшколским установама, основним и
средњим школама, сразмерно времену ангажовања.
Члан 7.
Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу
са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима.
Члан 8.
Лични пратилац детета и ученика не може бити члан породичног
домаћинства у коме дете, односно ученик живи, сродник у правој линији, као
ни брат ни сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци детета, односно
ученика.
Члан 9.
Послови пратиоца за личну помоћ детету и ученику у смислу члана 7.
овог Правилника утврђују се Уговором о делу.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
(''Службеном гласнику општине Пријепоље'').
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