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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       16.4.2021.             Број 10. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана 51. став 1. тачка 11. Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 38/2019 и 55/2020) члана 23. и 38. 

став 2. Одлуке о Општинској управи општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'', број 

5/2019 и 25/2019) Начелник општинске управе општине Житиште дана 16.04.2021. доноси: 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И 

НАЧИНУ ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Члан 1 

У Правилнику о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи 

запосленима у Општинској управи општине Житиште мења се члан 2. и гласи: 

„Послодавац у смислу овог Правилника је Општинска управа општине Житиште. 

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

неодређено или 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 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 и 55/2020).  

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

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020) су брачни или 

ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. 

Чланови уже породице у смислу члана 52. Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 55/2020) 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 и55/2020) су брачни или ванбрачни 

партнер и деца запосленог.“ 

Члан 2 

Члан 17. Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне 

помоћи запосленима у Општинској управи општине Житиште мења се и гласи: 
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„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. 

Солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених се 

исплаћује запосленима из става 1. овог члана, једнократно или у више делова до краја године за 

текућу годину.  

Висину солидарне помоћи за сваког запосленог одређује послодавац решењем.“ 

Члан 3 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Житиште“. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина     

Општина Житиште     

ОПШТИНСКА УПРАВА      

Број: III-01-123-2/2021 

Дана: 16.04. 2021. године 

ЖИТИШТЕ 

     

        Начелник општинске управе 

        Младен Ајдуковић с.р. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Правилник о изменама Правилника о ближим условима остваривања права и начину исплате 

солидарне помоћи запосленима у Општинској управи општине Житиште .................................. 1. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


