
Na osnovu člana 30 Statuta Opštine Kotor („Sl.list  Opštine Kotor“ br. 03/04 i „Sl.list CG-
opštinski propisi“ br.17/08, 31/09, 40/10 i 04/11), provodeći u djelo pravo na pomoć iz 
odredbi člana 7 i 8 Odluke o socijalnim davanjima Opštine Kotor („Sl list Crne Gore – 
opštinski propisi“ br.03/14 od 28.01.2014), a u skladu sa  “Strategijom razvoja socijalne 
zaštite starih lica” u Crnoj Gori, u cilju nastavka obezbjeđivanja pomoći i njege starim licima 
u kući, Skupština opštine Kotor je na sjednici od 30. 06. 2014. godine, donjela je  
 
 

O D L U K U 
o izvo đenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor 

za pomo ć i njegu starih lica u ku ći 
 

     Član 1. 
 

Opština Kotor će u 2014. godini nastaviti sa  obezbjeđivanjem pomoći i njege starim 
licima u kući, u obliku lokalnog javnog rada 

 
Član 2. 

 
Cilj navedenog lokalnog javnog rada je obezbjeđivanje dodatne socijalne zaštite za 
stara lica kroz organizaciju servisa njege, socijalne i zdravstvene podrške, pomoći u 
kući i slično, kako bi se ostvarilo pravo na pomoć i njegu u kući i njegovi oblici i prioriteti 
konstituisani članom 7 i 8 Odluke o socijalnim davanjima. 
 

Član 3. 
 

Opština Kotor će biti nosilac opisanih aktivnosti, a Opštinska organizacija Crvenog krsta 
izvođač ovog lokalnog javnog rada. 
Potencijalni partneri Opštine u realizaciji ovog lokalnog javnog rada mogu biti i drugi    
subjekti sa kojima bi se zaključio sporazum o saradnji u realizaciji ovog lokalnog javnog 
rada. 

Član 4. 
 

Radi izvođenja ovog lokalnog javnog rada, u skladu sa potrebama, brojem korisnika, 
prioritetima i kriterijumima, kao i oblika pomoći u kući, u skladu sa navedenom Odlukom 
Opštine Kotor, biće radno angažovana na određeno vrijeme pet lica - gerontodomaćice  
koje su tokom prethodnog perioda, počev od 2005. godine, bile radno angažovane 
preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Karitasa kotorske Biskupije, na projektu 
javnog rada „Njega starih lica u Crnoj Gori“.  
U skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Opštine i potrebama za ovim          
vidom pomoći, broj gerontodomaćica kao i način njihovog plaćanja može biti mijenjan. 
                                                         

Član 5. 
 

Za realizaciju potrebnih aktivnosti, a naročito praćenje, kontrolu i organizaciju vršenja 
ovog lokalnog javnog rada biće zaduženi predstavnici Crvenog krsta Kotor i 
Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.  
  

Član 6. 
 

Sredstva za zarade i naknade gerontodomaćica planirana su Budžetom Opštine Kotor    
za 2014. godinu, ekonomska šifra 071, 4215 - Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba. 



 
Član 7. 

 
U cilju kompletne realizacije i načina finansiranja ovog lokalnog javnog rada za  pomoć i 
njegu starih lica u kući, Opština Kotor i Opštinska organizacija Crvenog  krsta Kotor, 
zaključiće Sporazum, koji čini sastavni dio ove Odluke kojim će se ovaj partnerski odnos 
definisati u   pogledu cilja, njegovog trajanja, prava i obaveza partnera, načina 
prenošenja sredstava za isplatu kao i načina njegovog praćenja i provođenja u djelo i to 
u roku od  osam dana od dana donošenja Odluke. 
 

Član 8. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne      
Gore-opštinski propisi“. 
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