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асистента – пратиоца за личну помоћ детету (у даљем тексту: асистент пратилац).

На основу чланова 65. став 1. тачка
15. и 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 33. став 3. Пословника о
раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 19/2008) и члана 4.
став 1. тачка 1. под тачка 7. Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету и ученику
(„Службени гласник Републике Србије“
број 63/2010), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на својој 84. седници,
одржаној дана 23. септембра 2014.године, донело је

ПРАВИЛНИК
о персоналној асистенцији детету
Члан 1.
Овим Правилником уређује се
поступак и услови остваривања услуге
персоналне асистенције – личне пратње,
детету коме је због сметњи у развоју или
због инвалидитета потребна непосредна додатна образовна, здравствена и социјална подршка.
Члан 2.
Услуга непосредне додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
пружаће се ангажовањем персоналног

Члан 3.
Асистент пратилац се ангажује
ради лакшег функционисања и комуникације детета 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, ексурзија, одмора и
слично.
Члан 4.
Врсту непосредне додатне образовне, здравствене и социјалне подршке и учесталост послова на пружању
подршке процењује 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 Републике Србије“
број 63/2010).
Члан 5.
Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка
Паланка, на основу мишљења Интерресорне комисије доноси решење о оства-
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ривању права на услугу асистента пратиоца, као и обим и учесталост његових
послова.

-- да је студент завршне године
или апсолвент високе школе
васпитно образовног профила
или социјалне струке,

Члан 6.

-- да је завршио вишу или високу школу васпитно образовног
профила или социјалне струке.

Асистента пратиоца бира законски заступник корисника услуге, уз сагласност школе или предшколске установе коју дете похађа.
Интерресорна комисија ће пружити помоћ при избору асистента пратиоца
законском заступнику корисника услуге.
Члан 7.
Законски заступник корисника
услуге може, уз предходно прибављену
сагласност школе или предшколске установе, захтевати промену асистента пратиоца уколико исти не испуњава своје
дужности и обавезе стручно и савесно.
Члан 8.
Члан породице корисника услуге
може бити ангажован као асистент пратилац детету само у посебним случајевима, које ће утврдити Интерресорна
комисија.
Под чланом породице корисника
услуге сматра се родитељ, односно старатељ, хранитељ, усвојитељ, као и сродници у правој линији, а у побочној до
другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Члан 9.

Ако је персонални асистент законски заступник детета, не мора испуњавати посебне услове из става 2. овог члана.
Члан 10.
За ангажовање асистента пратиоца, у буџету Општине Бачка Паланка,
обезбеђују се средства за накнаду која
одговарају висини минималне нето зараде по радном часу у Републици Србији.
Члан 11.
Уговор о ангажовању асистента пратиоца ће се закључивати на почетку сваке
школске године, за ту школску годину.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-560-2/2014
23. септембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

Један асистент пратилац ангажован је у раду са једним корисником услуге.
Потребно је да асистент пратилац
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава и један од следећих
услова:
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Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 33а став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и
29/2011) и члана 33. став 6. Пословника
о раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
84. седници, одржаној дана 23. септембра 2014. године, донело је

На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст), председник Општине
Бачка Паланка, дана 17. септембра 2014.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
Савета Mесне заједнице „Нова
Гајдобра“ Нова Гајдобра о
финансирању једног запосленог
средствима буџета Општине
Бачка Паланка

I
Образује се Комисија за енергетику у области топлотне енергије ( у даљем
тексту: Комисија).

I

II

Даје се сагласност на Одлуку о
финансирању једног запосленог средствима буџета Општине Бачка Паланка, коју је донео Савет Месне заједнице
„Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра на својој
четрнаестој седници, одржаној дана 22.
августа 2014. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-147/2014
23. септембaр 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
енергетику у области топлотне
енергије

У Комисију се именује:
-- СТЕВАН ПЕТРОВИЋ,
председника

за

-- ВЛАДИМИР БОДОР, за заменика председника
-- ВЛАДИМИР
члана

ЖИЛАЈИ,

за

-- МИРА ТОТ, за члана
-- ЂОКА ЖИВКОВ, за члана
-- ЂОРЂЕ ВУЈИЧИЋ, за члана
-- РАДОСЛАВ
члана

ДИВЉАН,

за

III
Задатак Комисије је да:
•

прати делатност топлотне
енергије на територији целе општине Бачка Паланка, а
нарочито у Бачкој Паланци и
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Челареву, односно блоковима
"Партизан" и "Мали ритић"
•

разматра и предлаже надлежном органу доношење аката у
циљу спровођења закона и осталих прописа

•

разматра и предлаже надлежном органу корекцију цене
грејања

•

посредује у односима локална
самоуправа, дистрибутер и купац.
IV

Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за привреду Општинске
управе Oпштине Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2014-45
17. септембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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не Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст) председник Општине
Бачка Паланка, дана 22. септембра 2014.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Комисије за енергетику у области
топлотне енергије
I
Члан II став 2. Решења о образовању Комисије за енергетику у области
топлотне енергије бр. I-020-4/2014-45 од 17.
септембра 2014. године, мења се и гласи:
" -- ЂОРЂЕ ВУЈУЧИЋ, за председника
-- СТЕВАН ПЕТРОВИЋ, за заменика председника
-- ВЛАДИМИР БОДОР, за члана
-- ВЛАДИМИР
члана

ЖИЛАЈИ,

за

-- МИРА ТОТ, за члана
-- ЂОКА ЖИВКОВ, за члана
-- РАДОСЛАВ
члана"

ДИВЉАН,

за

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-46
22. септембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р.
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глице и миграције о обаљеној расподели
помоћи.

На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст), председник Општине
Бачка Паланка, дана 23. септембра 2014.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор
корисника једнократне помоћи
и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених
лица на територији општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за избор корисника једнократне помоћи и помоћи
за набавку огрева социјално угроженим
породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Бачка
Паланка ( у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.
II
У Комисију се именује:
-- МИРОСЛАВА ШОЛАЈА, за
председника
-- ЗДРАВКА МЕРЊИК, за члана
-- БРАНИМИР КУЗМАНЧЕВ, за
члана.
III
Задатак Комисије је да донесе
Правилник о додели једнократне помоћи
и помоћи за набавку огрева, састави извештај и достави Комесеријату за избе-

IV
Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштевене делатности Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-47
23. септембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст), и члана 2. Одлуке о
присутпању изради Локалног акционог
плана за унапређење родне равноправности у Општини Бачка Паланка за период 2014-2018 године («Службени лист
Општине Бачка Паланка» број 4/2014)
председник Општине Бачка Паланка,
дана 23. септембра 2014. године, донео је
следеће
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IV

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
Локалог акционог плана за
унапређење родне равноправности
у Општини Бачка Паланка за
период 2014-2018 године

Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка
Паланка.

I

V

Образује се Комисија за израду
Локалног акционог плана за унапређење
родне равноправности у Општини Бачка
Паланка за период 2014-2018 године (у
даљем тексту: Комисија).

Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

II
У Комисију се именује:
-- МАЈА ПИЛИПОВИЋ, за председника
-- ЗОРА КАЈТЕЗ, за члана
-- СМИЉАНА
члана

ВУЛЕТИЋ,

за

-- Др МИРЈАНА КАРАНОВИЋ,
за члана
-- МИЛКА ШТРБАЦ, за члана
-- МИЛАН БИБЕРЏИЋ, за члана
-- КСЕНИЈА ЋОСИЋ, за члана
III
Задатак Комисије је да прикупи
податке о потребама и проблемима са
којима се на територији општине Бачка
Паланка сусрећу грађанке и грађани
у остваривању родне равноправности
на свим нивоима и да на темељу најизраженијих потреба и проблема, сачини Предлог Локалног акционог плана
за унапређење родне равноправности у
Општини Бачка Паланка за период 20142018 године.

VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-48
23. септембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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