СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 4/2014.

21. априла 2014. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 11. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 12/2008 и 17/2012 ) и члана 4.
Одлуке о социјалној заштити општине Сремски Карловци (''Службени лист општине
Сремски Карловци'' број 12/2012 и 2/2014 ) Општинско веће Општине Сремски
Карловци је на 25. седници одржаној 14. априла 2014.године донео

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ДОБРОВОЉНОГ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА

Члан 1.
Правилником о начину организовања добровољног радног ангажовања (у даљем
тексту: Правилник) утврђују се услови и начин добровољног радног ангажовања радно
способних незапослених лица која се налазе у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Право из претходног члана овог Правилника, могу да остваре радно способни,
незапослени појединци или чланови њихове породице ,који се нађу у изузетно тешкој
материјалној ситуацији и испуњавају услове за признавање права на једнократну
новчану помоћ у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Сремски Карловци.
Члан 3.
Добровољно радно ангажована лица ангажоваће се у локалној заједници на
пословима уређења града, паркова, јавних површина, одржавања гробаља , санацији
депонија и свим другим пословима од непосрeдног значаја за живот грађана.
Члан 4.
Радно способно незапослено лице које се налази у стању социјалне потребе
Одељењу за друштвене делатности и општу управу даје изјаву ради упућивања на
добровољно радно ангажовање.
Одељење спроводи поступак и доноси решење о упућивању на добровољно радно
ангажовање и закључак о праву на једнократну новчану помоћ, у виду накнаде за
добровољно радно ангажовање.
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Висина накнаде за добровољно радно ангажовање за свако ангажовано лице
утврђује се према извештају о времену проведеном на раду од стране ЈКП''Белило'' из
Сремских Карловаца.
Уколико лице које је радно способно ,односно члан његовог домаћинства ,одбију
понуђени посао из неоправданих разлога ,губе право на једнократну новчану
социјалну помоћ.
Члан 5.
Средства за исплату једнократне новчане помоћи по основу добровољног радног
ангажовања , обезбеђују се у буџету општине Сремски Карловци.
О праву на једнократну новчану социјалну помоћ, као и о поступку упућивања на
добровољно радно ангажовање корисника новчане социјалне помоћи из члана 2. овог
Правилника одлучује Одељење за друштвене делатности и општу управу
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Сремски Карловци''.
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