Скупштина Општине Врњачка Бања, на 4. седници одржаној дана 29.9.2016.године, на
основу чл.44 ст.2 и чл.45 ст.2 Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', бр.16/11) и члана 36
Статута Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/14-пречишћен текст и
16/14), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама
Одлуке о социјалној заштити општине Врњачка Бања
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.16/11), у члану 5. ставу 2. додају се тачке 17. и 18. које гласе:
''17. Лични пратилац детета;
18. Персонална асистенција.''
Члан 2.
У Глави IV, после Одељка 16. додаје се Одељак 17. који гласи:
''17. ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА''
Члан 3.
У Одељку 17. ''ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА'', додаје се чл.47а који гласи:
''Члан 47а
Лични пратилац детета је доступан детету са инвалидитетом односно сметњама у развоју,
коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области
кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом
да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања,
укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Програмске активности личног пратиоца детета реализују се кроз акредитовани програм,
у оквиру посебне услуге личног пратиоца детета, или као програмске активности у оквиру услуге
дневног боравка или помоћи у кући.''
Члан 4.
У Глави IV, после Одељка 17. додаје се Одељак 18. који гласи:
''18. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА''
Члан 5.
У Одељку ''18. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА'', додаје се чл.47б који гласи:
''47б
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са
процењеним I и II степеном подршке, која се остварују право на увећани додатак за туђу негу и
помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно
укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других
облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни
програм.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне
подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у

образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа
самосталности.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Сл.листу општине Врњачка
Бања.“
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