Katalog propisa 2020

365.
Na osnovu člana 35 Statuta Opštine Tivat ("Sl. list CG - opštinski propisi", broj 24/18) i čl. 154 i 156 Zakona o
socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/13, 01/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 31/17, 42/17 i 50/17), a
u skladu sa članom 25 Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG-opštinski propisi" br.
03/17, 48/17 i 53/19), Skupština opštine Tivat na sjednici održanoj dana 20.02.2020. godine, donijela je

ODLUKA
o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020. godinu
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/20 od 04.03.2020)
Član 1
Ovom Odlukom uređuje se način finansiranja za korisnike usluga Pomoć i njega u kući sa teritorije opštine
Tivat u 2020. godini.

Član 2
Svi izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za fizička lica u ženskom rodu, obuhvataju iste izraze muškom u rodu.

Član 3
Za realizaciju usluge iz člana 1 ove Odluke sredstava se obezbjeđuju u Budžetu opštine Tivat, u iznosu od 50
000 eura.

Član 4
Finansiranjem realizacije usluge Pomoć i njega u kući obezbjeđuje se njega i pomoć u kući licima starijim od 67
godina, ili samohranim licima sa invaliditetom, mlađim od 67 godina života, koja se nalaze u stanju socijalne
potrebe, a kroz pružanje socijalne i psihološke podrške u njihovom domu i okruženju kao i pomoći u
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Član 5
Poslovi pružanja usluge Pomoć i njega u kući povjeravaju se Opštinskoj Organizaciji Crvenog krsta Tivat (u
daljem tekstu: Crveni krst), izbor geronto domaćica, koje su prošle obuku za ovo zanimanje, kao i izbor
koordinatora, izvršiće Crveni krst Tivat.

Član 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi".
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