
                                                                                                                                 П Р Е Д Л О Г 

 

 На основу члана 70. Статута  општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико 

Градиште", број  2/2019)  

 Општинско веће општине Велико Градиште, на  седници одржаној дана           године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 

1. На име солидарне помоћи директним и индиректним корисницима буџета општине Велико 

Градиште одобравају се средства из буџета општине Велико Градиште и то: 

 

- Општинској управи општине Велико Градиште 

- Председнику општине 

- Скупштини општине 

- Општинском правобранилаштву 

- Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште 

- Културном центру „Властимир Павловић Царевац“  Велико Градиште 

- Народном музеју Велико Градиште 

- Спортском центру општине Велико Градиште као и запосленима у Спортском савезу, 

спортском друштву и удружењу.   

- Туристичкој организацији општине Велико Градиште, 

- Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште 

- Центру за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац, за запосленог који се 

финансира из буџета општине Велико Градиште. 

- Црвеном крсту општине Велико Градиште 

 

2. Солидарна помоћ исплатиће се у износу од 20.000,00 динара нето по запосленом на које се 

обрачунава припадајући порез. 

3. Средства за исплату солидарне помоћи  су на позицијама наведених корисника буџета или у  

буџетској резерви. 

4. За реализацију ове одлуке задужено је Одељење за финансије Општинске управе општине 

Велико Градиште. 

5. Руководиоци корисника буџета из тачке 1. ове Одлуке дужни су  Одељењу за финансије 

Општинске управе општине Велико Градиште доставе  захтев за исплату средстава са овереним  

списком запослених. 

6. Под запосленима у смислу ове одлуке сматрају се лица запослена на неодређено време, лица 

запослена на одређено време, лица која су код корисника буџета ангажована по основу уговора 

о привременим и повременим пословима, уговора о делу и лица ангажована по другим основама 

код корисника јавних средстава. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе 

прописано је да запослени имају право на солидарну помоћ  за побољшање материјалног и социјалног 

положаја  у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским 

средствима. 

Разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја запослених у органима и 

установама локалне самоуправе. Запослени у ЈЛС, према важећим прописима немају право на исплату 

регреса за годишњи одмор, топлог оброка, дневница за службена путовања, божићних и других награда, 

осим јубиларне. Стим у вези предлаже се доношење ове одлуке како би се побољшала материјална 

ситуација запослених. 

Средства за исплату солидарне помоћи обезбеђана су у буџету општине Велико Градиште за 2022. 

годину и код већине корисника остварена су кроз уштеде у пословању.  

 

 

                                                                                                Предлагач: Одељење за финансије 


