
 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ГОДИНА XXХVI 

 

БРОЈ 17 

04.10.2019.године 

 

В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

 4. 

 

          На основу 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 73. седници одржаној дана 04.10.2019.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 

 

 

 

Члан 1. 

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, 
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4) настанка теже инвалидности запосленог, 

 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице, 

 

6) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике, а на основу уредне документације. 

 

 

Члан 2. 

Запослени у смислу овог правилника је лице које је запослено у органу општине 

Варварин на неодређено или одређено време, на дан подношења захтева за остваривање 

права на солидарну помоћ, у складу са одредбама овог правилника.  

 

 

Члан 3. 

Стручну процену захтева запослених за остваривање права на солидарну помоћ, 

доношења мишљења о оправданости захтева запосленог и утврђивања предложене висине 

средстава из члан 1. овог правилника врши Комисија. 

 

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 руководиоцу органа. 

 

    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. 

Руководилац органа 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. 
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Комисија ће по пријему захтева из члана 4. овог Правилника, 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 из члана 1. Правилника, на основу 

стручне процене чланова Комисије и  важећих законских прописа. 

 

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 председнику општине и руководиоцу органа, који 

доносе решења о одобравању солидарне помоћи из члана 4. овог правилника. 

 

Члан 9. 

           Дужа или тежа болест односно тежа повреда 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. 
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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. 

 

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска 

помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим 

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

другим прописима. 

 

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. 

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

листу општине Варварин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 123-16/2019-III од 04.10.2019.год. 

 

 

 

  

                                                                                                  Председник 

                                                                               /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије,с.р. 

 

 3. 

 

На основу  члана 64. Статута општине Варварин  ( „Службени лист општине 

Варварин“, број 5/2019 ) и члана 3. Правилника о ближим условима остваривања права и 

начину исплате солидарне помоћи запосленима у органима општине Варварин, број 123-

16/2019-III од 04.10.2019.године,  

          Општинско веће општине Варварин на 73. седници одржаној дана 04.10.2019.године, 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за стручну процену 

 захтева  запослених у органима општине Варварин  

за  остваривање права на солидарну помоћ 

 

 

       I  Образује се Комисија за стручну процену захтева запослених у органима општине 

Варварин  за остваривање права на солидарну помоћ ( у даљем тексту: Комисија ),  у саставу: 

 

1. Др Јасмина Ракић, лекар  
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2. Др Љубинка Стојановић,  лекар  

3. Др Биљана Илић, лекар  

4.  Ивана Шулић, дипломирани правник 

5. Зорица Савић, дипломирани економиста 

 

       II  Комисија  ради у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и 

начину исплате солидарне помоћи запосленима у органима општине Варварин а у оквиру  

важећих законских прописа. Комисија је самостална у свом раду. 

 

      III Комисија на седницама разматра захтеве запослених у органима општине Варварин за 

остваривање права на солидарну помоћ, врши стручну процену захтева запослених, доноси 

мишљење о оправданости поднетих захтева и предлаже висину солидарне помоћи. 

            Мишљење Комисија доставља председнику општине и руководиоцу органа, који 

доносе решења о одобравању солидарне помоћи.                 

     

       IV Овим решењем утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије у износу од  

1.500,00 динара по  донетом мишљењу, а исплаћиваће се из буџета општине Варварин. 

 

       V Административно - техничке послове за потребе Комисије  обављаће лице запослено у 

Општинској управи општине Варварин. 

 

       VI 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. 

 

        VII Ово решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“ 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

                                               Број: 123-17/2019-III од  04.10.2019.год. 

 

                                                                                          Председник 

                                                                                          /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије,с.р. 
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4. Правилник о ближим условима остваривања права и начину 

исплате солидарне помоћи запосленима у органима општине 
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3. Решење о образовању Комисије за стручну процену захтева  

запослених у органима општине Варварин за  остваривање права 
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ИЗДАВАЧ: 

 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

 

        



 


