
U skladu sa  “Strategijom razvoja socijalne zaštite starih lica” u Crnoj Gori  u cilju 
nastavka realizacije lokalnog javnog rada  u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih 
lica u kući,  a na osnovu tačke 7. Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini 
Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući, broj 11-9416 od 30. 06. 2014.godine, 
OPŠTINA KOTOR koju zastupa i predstavlja sekretar Sekretarijata za kulturu, sport 
i društvene djelatnosti Opštine Kotor Tijana Čađenović s jedne strane i           
CRVENI KRST Crne Gore - Opštinska organizacija Kotor (u daljem tekstu: Crveni 
krst), koga zastupa i predstavlja sekretar Ilko Marović, z a k l j u č u j u 
 
 

 
SPORAZUM 

 
o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor 

za pomoć i njegu starih lica u kući 
za period 01. 07. 2014. - 31. 12. 2014. godine 

 
 

Član 1. 
Predmet Sporazuma je međusobna saradnja i partnerski odnos u organizovanju, 
realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu 
starih lica u kući za period 01. 07. 2014. - 31. 12. 2014. godine, koji se odnosi na 
pomoć starim licima kroz fizičko zbrinjavanje, socijalnu i psihološku podršku i 
pomoć u njihovom okruženju - kući.  
 

Član 2. 
 
Ovim sporazumom realizuje se sledeći ciljevi: 
           -obezbjeđenje pomoći i njege u kući starih lica kao jednog od oblika zaštite i 
zbrinjavanja  starih licia; 
           -nastavak radnog angažovanja za pet lica- gerontodomaćica koja su tokom 
trajanja državnog javnog rada „Njega starih lica  u Crnoj Gori“, bila angažovana 
preko Zavoda za zapošljavanje CG i uz pomoć Karitasa kotorske Biskupije . 

 
Član 3. 

Lokalni javni rad će se realizovati počev od 01. jula 2014. godine i trajaće do 31. 
decembra 2014. godine. 

 
Član 4. 

Obaveze Opštine Kotor su: 
         - koordinira i prati realizaciju javnog rada; 
         -obezbjeđuje sredstva za plate i druge naknade radno angažovanih pet 
gerontodomaćica, kao i naknadu manipulativnih troškova Crvenog krsta, po 
opredjeljenim sredstvima Odlukom o budžetu opštine Kotor za 2014. godinu, 
ekonomska šifra 071, 4215 - Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba; 



         - vrši i druge poslove radi uspješne realizacije ovog lokalnog javnog rada. 
 

Član 5. 
Obaveze Crvenog Krsta su da: 
          - učestvuje u koordinisanju i praćenju realizacije javnog rada; 
          - zaključi odgovarajući ugovor o radnom angažovanju za period trajanja 
javnog rada sa dosadašnjim licima – gerontodomaćicama u skladu sa Zakonom o 
radu; 
          - obračunava zarade gerontodomaćicama sa pripadajućim porezima i 
doprinosima; 
          - vrši i druge poslove radi uspješne realizacije ovog javnog rada. 
 
 

Član 6. 
Opština Kotor se obavezuje da sredstva za zarade i naknade u skladu sa ovim 
Sporazumom prenosi redovno najkasnije do 5-og u mjesecu na žiro račun Crvenog 
krsta. 
 
  

Član 7. 
Za praćenje, kontrolu i organizaciju vršenja ovog lokalnog javnog rada biće 
zaduženi predstavnici Crvenog krsta i Sekretarijata za kulturu, sport i društvene 
djelatnosi Opštine Kotor, kao i drugi subjekti sa kojima bi se zaključio sporazum o 
saradnji u realizaciji ovog lokalnog javnog rada. 
  

 
Član 8. 

Ovaj Sporazum je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana 
zadržava po dva primjerka. 
 
 
 
CRVENI KRST CRNE GORE                                      OPŠTINA KOTOR   
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA KOTOR         SEKRETARIJAT ZA KULTURU,                            
                                     SPORT I  DRUŠTVENE DJELATNOSTI      
            Sekretar,                                                              Sekretar, 
          Ilko Marović                                                   Tijana Čađenović  
 
 
 
 


