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3. 

 

На основу члана 119. и 120. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 

тумачење), члана 51, 52 и 53. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама 

локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", број 38/2019 од 31.05.2019 године), члана 46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 64. Статута општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, број 5/2019),   

         Општинско веће општине Варварин на 23. седници одржаној дана 08.10.2021. 

године, донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  

И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ  

ЗАПОСЛЕНИМА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Овим  Правилником се утврђују услови, поступак и начин исплате солидарне 

помоћи запосленима у Општинској управи, као и мерила за утврђивање висине 

солидарне помоћи. 

 

Члан 1. 

 

Послодавац у смислу овог Правилника је Општинска управа општине Варварин. 

 Запослени у смислу овог Правилника је лице које је запослено код Послодавца 

на неодређено и одређено време на дан подношења захтева за солидарну помоћ у 

складу са одредбама овог Правилника. Изузетно, уколико су средства у буџету 

планирана, солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја 
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запосленог исплаћује се и  лицу које је радно ангажовано по основу уговора ван радног 

односа код послодавца најмање три месеца са прекидима или непрекидно у 

календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на дан 

остваривања овог права.      

Солидарна помоћ је материјална помоћ запосленом или члану његове породице 

у случајевима предвиђеним чл.51.,52. и 53. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 38/2019 од 31.05.2019 године). 

Чланови уже породице у смислу члана 51. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 38/2019 од 31.05.2019 године) 

су брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ 

запосленог. 

Чланови породице у смислу члана 52. Посебног колективног уговора за 

запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 38/2019 од 

31.05.2019 године) су брачни или ванбрачни партнер запосленог, деца запосленог а 

изузетно ако запослени нема породицу право на накнаду трошкова остварује лице које 

поднесе доказ да је сносило трошкове погребних услуга. 

Чланови уже породице у смислу члана 53. Посебног колективног уговора за 

запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 38/2019 од 

31.05.2019 године) су брачни или ванбрачни партнер и деца запосленог. 

 

Члан 2. 

 

Овим правилником се утврђују услови и начин исплате солидарне помоћи 

запосленима у органима општине Варварин, као и поступак доношења мишљења о 

оправданости захтева запосленог и утврђивања предложене висине средстава који се 

односе на: 

 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде 

запосленог, 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана 

његове уже породице, 

3) здравствене рехабилитације запосленог, 

4) настанка теже инвалидности запосленог, 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице, 

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже 

породице; 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт 

наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења; 

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних 

догађаја; 

9) рођења детета запосленог; 

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу; 

11) солидарнe помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог 

Право из става 1.овог члана запослени не остварује за чланове уже породице 

који остварују примања из радног односа, односно по основу рада у тренутку 

подношења захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу негу и помоћ или 

примају пензију која је већа од најнижег износа пензије. 
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Члан 3. 

 

Стручну процену захтева запослених за остваривање права на солидарну помоћ, 

доношења мишљења о оправданости захтева запосленог и утврђивања предложене 

висине средстава из члана 2. став 1. тачка 1., 2., 3., 4., 5. и 10. овог правилника врши 

Комисија на основу уредне документације. 

Комисију за стручну процену захтева запослених за остваривање права на 

солидарну помоћ из члан 1. овог правилника (у даљем тексту: Комисија) образује 

Општинско веће, посебним актом – Решењем, којим се утврђује састав Комисије, 

послови и задаци које ће Комисија обављати. 

Комисију чине пет чланова, од којих три морају бити лекари, један дипломирани 

правник и један дипломирани економиста.  

Комисија на седницама разматра захтеве запослених у органима општине 

Варварин, врши стручну процену захтева запослених, доноси мишљење о оправданости 

поднетих захтева и предлаже висину средстава, како би руководиоци органа  могли да 

донесу одоговарајуће решење. 

 

Члан 4. 

 

Запослени у писаној форми подноси захтев за остваривање права на солидарну 

помоћ из члана 1. овог правилника начелник Општинске управе. 

    Захтев за остваривање права на солидарну помоћ мора да садржи опредељен 

новчани износ солидарне помоћи и уредну медицинску и другу документацију којом се 

доказује оправданост захтева. 

Члан 5. 

 

Начелник Општинске управе захтеве запослених, заведене под одговарајућим 

датумом са деловодим бројем, у затвореној коверти доставља Комисији. 

 

Члан 6. 

 

Комисија ће, ради утврђивања чињеница и околности које су од значаја за 

стручну процену оправданости поднетог захтева, извршити увид у одговарајућу 

медицинску документацију коју је запослени доставио. 

Комисија ће по пријему захтева, уколико утврди да захтев садржи недостатке, да 

је неразумљив или непотпун, писаним путем обавестити подносиоца захтева о 

постојању недостатака због којих Комисија не може поступати по захтеву и одредити 

рок за допуну. 

Чланови Комисије и лице које обавља административно - техничке послове за 

потребе Комисије, дужни су да обезбеде заштиту података о личности подносиоца 

захтева, односно члана уже породице, а посебно података који се односе на њихово 

здравствено стање и медицинску документацију, као нарочито осетљивим подацима о 

личности, у складу са важећим прописима. 

 

Члан 7. 

 

Комисија је самостална у свом раду. 

Комисија доноси мишљење о оправданости поднетих захтева запослених за 

остваривање права на солидарну помоћ код Послодавца на основу стручне процене 

чланова Комисије и  важећих законских прописа. 
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Члан 8. 

 

Након утврђивања чињеница и околности које су битне за оцену оправданости 

захтева, Комисија доноси Мишљење о оправданости захтева и предлаже висину 

средстава. 

Мишљење Комисије из става 1. овог члана гласи: 
 

- ''захтев је оправдан'' или 

- ''захтев није оправдан'' 

 

Висина солидарне помоћи, одређује се у складу са тежином и дужином трајања 

болести, потребним ортопедским помагалима и апаратима за рехабилитацију, дужином 

трајања здравствене рехабилитације, утврђеним степеном инвалидности, потребним 

лековима и др. 
 

Највиши износ предложене висине средстава на име остваривања права на 

солидарну помоћ из члана 3. овог правилника износи до висине три просечне месечне 

зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике, а у складу са средствима обезбеђеним 

у буџету  органа јединице локалне самоуправе. 

 

Мишљење Комисија доставља начелнику Општинске управе, који доноси 

решење о одобравању солидарне помоћи из члана 4. овог правилника. 

 

Члан 9. 

 

           Дужа или тежа болест запосленог или члана његове уже породице или  теже 

повреде запосленог из члана 2. тачка 1. постоји ако је запослени одсутан са рада 

најмање 30 дана непрекидно због спречености за рад услед болести, односно повреде. 

 Под дужом или тежом болести, сматрају се канцерогена обољења, тешки облици 

кардиоваскуларних и других обољења која захтевају хирушке захвате, трансплантацију 

органа и ткива, неуролошка обољења, обољења која остављају трајне последице и 

инвалидитет, односно оне болести које су као такве предвиђене у листи тешких и 

трајних болести. 
Право из члана 1. овог члана запослени не остварује за чланове уже породице 

који остварују примања из радног односа, односно по основу рада у тренутку 

подношења захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу негу и помоћ или 

примају пензију која је већа од најнижег износа пензије. 

 

Уколико се утврди да је запослени остварио право или покушао да оствари 

право подносећи фалсификовану или лажну документацију, против њега ће бити 

покренут дисциплински и кривични поступак. 

 

У случају да је Послодавац исплатио одређени износ солидарне помоћи на 

основу фалсификоване или лажне документације коју је запослени поднео, запослени је 

дужан да уплаћени износ солидарне помоћи врати Послодавцу. 

 

Члан 10. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 2 овог 

Правилника – набавка ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију 
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запосленог или члана његове уже породице признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне 

самоуправе, у  висини до  три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, 

извештај лекара специјалисте, отпусна листа из болнице као и други докази којима се 

утврђује да је запослени или члан његове уже породице остварио право на набавку 

ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију . 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства  за набавке ортопедских помагала 

и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице у случају 

утврђеном у члану  2. тач. 2  ако ово право није остварено у складу са другим 

прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и 

другим прописима. 

 

Члан 11. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 3 овог 

Правилника – здравствена рехабилитација запосленог признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне 

самоуправе, у  висини до  три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну 

помоћ,фотокопију одбијенице Комисије Републичког Завода за здравствено осигурање 

о бањском опоравку, фотокопију извештаја лекара специјалисте са препоруком за 

бањско лечење и фотокопију отпусне листе из болнице у којој је запослени био лечен у 

години у којој подноси захтев за бањско лечење као и други докази којима се утврђује 

да је запослени остварио право на здравствену рехабилитацију. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства за здравствену рехабилитацију 

запосленог у случају утврђеном у члану  2. тач. 3  ако ово право није остварено у складу 

са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске 

заштите и другим прописима. 

Члан 12. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 4 овог 

Правилника – настанка теже инвалидности запосленог признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне 

самоуправе, у  висини до  три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, 

извештај лекара специјалисте, извештај лекарске комисије,  отпусна листа из болнице 

као и други докази којима се утврђује да је код запосленог настала тежа инвалидности. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства за запосленог код кога је настала 

тежа инвалидност у случају утврђеном у члану  2. тач. 4  ако ово право није остварено у 

складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-

инвалидске заштите и другим прописима. 
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Члан 13. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 5 овог 

Правилника – набавка лекова за запосленог или члана уже породице признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету  органа 

јединице локалне самоуправе, у  висини до  три просечне месечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, 

извештај лекара специјалисте, отпусна листа из болнице, оригинал фискални рачуни 

лекова који су преписани у извештају лекара специјалисте или у отпусној листи из 

болнице као и други докази којима се утврђује да су запосленом или члану његове уже 

породице преписани лекови за које тражи солидарну помоћ и да је те лекове купио. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства  за набавку лекова запосленом или 

члану његове уже породице у случају утврђеном у члану  2. тач. 5  ако ово право није 

остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, 

борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

 

Члан 14. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 6 овог 

Правилника – помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај 

смрти члана уже породице признаје се на основу уредне документације, у складу са 

средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне самоуправе, у  висини до 

две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

Уредна документација у смислу овог члана је: 

 

- захтев за солидарну помоћ, 

- Фотокопију  извода из  матичне књиге  умрлих (умрлицу) за дете, 

уколико  се захтев  подноси због  смрти детета; 

- Фотокопију  извода из  матичне књиге  умрлих (умрлицу) 

за преминулог  брачног друга  и 

фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (или оверену Изјаву код нотара као 

доказ о ванбрачној заједници), уколико се захтев подноси због смрти брачног друга; 

- Фотокопију  Извода из  матичне књиге  умрлих (умрлица) за запосленог, 

и Извод из  матичне књиге  венчаних, уколико  захтев подноси  брачни друг, 

односно Извод  из матичне  књиге рођених  за  дете, уколико захтев подноси дете 

запосленог, када се захтев подноси због смрти запосленог. 

- Фотокопију  Извода из  матичне књиге  умрлих (умрлица) за родитеља, 

и Извод из  матичне књиге  рођених за  запосленог, 

уколико се  захтев подноси  због смрти  родитеља. 

Солидарна помоћ признаје се породици и остварује се, по захтеву члана 

породице који се подноси у року од 90 дана од дана када је наступио основ за исплату 

солидарне помоћи, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике. 
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Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова 

погребних услуга који су прописани актом о трошковима локалног комуналног 

погребног предузећа у месту сахране. 

Право из члана 2. тачка 11. остварује се на основу уредне документације, у 

висини приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде 

у Републици Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Ако се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места 

пребивалишта запосленог, па је потребно извршити превоз ради сахране у место 

пребивалишта, породица остварује право на накнаду трошкова превоза. 

Породица остварује право на накнаду трошкова превоза ако се смртни случај 

десио ван територије Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, ако је 

запослени боравио на тој територији по захтеву послодавца ради обављања послова из 

надлежности послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена из одговарајућег 

осигурања. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује 

лице које поднесе доказ да је сносило трошкове погребних услуга. 

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер 

запосленог и деца запосленог. 

Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга из члана 3. тачка 

6), у случају смрти члана уже породице, ако то право није остварено по другом основу. 

Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био 

корисник пензије, запослени или осигураник самосталне делатности. 

Право се остварује се на основу уредне документације, у висини приложених 

оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици Србији 

без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике. 

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни 

партнер и деца запосленог. 

 

Члан 15. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 7 овог 

Правилника – месечна стипендија током редовног школовања  за децу запосленог 

чија је смрт наступила, као последица повреде на раду или професионалног 

обољења признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима 

обезбеђеним у буџету  органајединице локалне самоуправе, у  висини до  једне 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извод 

из матичне књиге умрлих за запосленог, извод из матичне књиге рођених за децу 

запосленог која подносе захтев, потврду да деца су на редовном школовању. 

 

Члан 16. 

 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 8 овог 

Правилника – помоћ због уништења или оштећења имовионе, елементарних и 
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других ванредних догађаја признаје се на основу уредне документације, у складу са 

средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне самоуправе  до висине 

неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 

грађана. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, 

извештај комисије о степену уништења или оштећења имовине као и други докази и 

документација. 

 

Члан 17. 

Солидарна помоћ у току године, у случају  утврђеном у члану  2. тач. 9 овог 

Правилника – рођење детета запосленог признаје се на основу уредне документације, 

у складу са средствима обезбеђеним у буџету  органа јединице локалне самоуправе, 

у  висини од  једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ и 

извод из матичне књиге рођених за дете запосленог. 

 

 

Члан 18 

 

За остваривање права, пар из члaна 2. тачка 10. овoг Правилника – помоћ 

запосленој за вантелесну оплодњу, мора кумулативно испунити 

следеће услове: 

 

1. да је претходно имао три безуспешна покушаја која је финансирао Републички фонд 

за здравствено осигурање; 

2. да у текућој буџетској години није остварио право на трећи покушај вантелесне 

оплодње у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за 

здравствено осигурање; 

3. да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 године живота; 

4. да су оба партнера држављани Републике Србије; 

5. да остварују право на здравствену заштиту код Републички фонда за здравствено 

осигурање; 

 

Члан 19. 

 

Уредна документација у смислу члана 14 је: 

 

1. захтев за солидарну помоћ 

2. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале Крушевац-

Пословница Варварин, да је пар 

искористио право на три покушаја вантелесне оплодње, без живо рођеног детета, у 

здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички Фонд за здравствено 

осигурање, уколико је жена млађа од 42 године. 

Уколико је жена старија од 42 године, овај доказ није потребно подносити. 

3. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, филијале Крушевац-

Пословница Варварин, да пар није у текућој буџетској години остварио право на 

покушај вантелесне оплодње у здравственој установи у којој је трошкове сносио 

Републички фонд за здравствено осигурање; 

4. оверена фотокопија личне карте / очитана чипована лична карта (за жену); 

5. извод из матичне књиге рођених (за жену); 
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6. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

живи заједно; 

7. уверење о држављанству Републике Србије за пар; 

8. фотокопија здравствене књижице или очитана здравствена књижица ; 

9. профактуру за трошкове поступка вантелесне оплодње, издат од здравствене 

установе која ће обавити вантелесну оплодњу о висини средстава потребних за покриће 

трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар код надлежног 

органа; 

10. профактуру за трошкове неопходних лекова у поступку припреме за вантелесну 

оплодњу издате од стране апотекарске установе; 

 

 

Члан 20. 

 

Солидарна помоћ из члана  2. тач. 11 овог Правилника – солидарна помоћ , за 

побољшање материјалног и социјалног положаја  запосленог исплаћује се 

једнократно, за набавку зимнице и огрева, свим запосленима , до  висинe  једне 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике, у складу са 

расположивим финансијским средствима. 

 

Члан 21. 

 

Право на исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног 

положаја запосленог остварују сви запослени који су у радном односу код послодавца 

на дан исплате. Изузетно, уколико су средства у буџету планирана,  солидарна помоћ за 

побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог исплаћује се и  лицу које је 

радно ангажовано по основу уговора ван радног односа код послодавца најмање три 

месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово 

право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права. 

 

Члан 22. 

 

Средства за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и 

социјалног положаја запослених обезбеђују се у буџету општине Варварин. 

Одлуку о висини солидарне помоћи из става 1. овог члана доноси Скупштина 

општине на предлог Општинског већа, за сваку годину посебно, у складу са 

расположивим буџетским средствима. 

 

Члан 23. 

 

Начелник Општинске управе општине Варварин  одлучује о захтеву за 

солидарну помоћ из члана 2 тачке 1-5, и тачке 10 овог Правилника, у року од 15 дана од 

дана достављања предлога Комисије, односно у року од 30 дана од дана подношења 

захтева, у форми решења. Решењем начелник Општинске управе општине Варварин 

може одобрити или одбити  захтев за солидарну помоћ. Подносилац захтева за 

солидарну помоћ који је незадовољан решењем начелника Општинске управе може 

поднети жалбу Жалбеној комисији. 
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Члан 24. 

 

Начелник Општинске управе општине Варварин може тражити од подносиоца 

захтева за солидарну помоћ допуну документације уколико сматра да је то целисходно 

пре одлучивања о захтеву. 

 

Члан 25. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Варварин''. 

 

Члан 26. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ближим 

условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у 

Општинској управи општине Варварин бр. 123-16/2019- III од 04.10.2019.године 

(''Службени лист општине Варварин'', број 17/2019 

 

 

Број: 03-5/2021-III 

У Варварину, дана 08.10.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН                        

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 
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