Република Србија
Министарство унутрашњих послова
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
— начелнику —
Странка у поступку: ______________________________________, ЈМБГ: ______________________,
адреса пребивалишта: __________________________________________________________________,
организациона јединицa: __________________________________________________________________.
Сагласно одредби члана 58. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) и члана 47.
става 2. Посебног колективног уговора за полицијске службенике ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 70/2015 Анекс), у вези са чланом 46. ставом 1. Посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. гласник РС",
бр. 25/2015 и 50/2015) странка у поступку, подноси
ЗАХТЕВ
за исплату новчане честитке за 2017. годину
1) Подносилац захтева је запослен/-на у Министарству унутрашњих послова, непрекидно од
___.___.______. године.
ДОКАЗ: — неспорно (извршити увид у службену евиденцију).
2) Одредбом члана 46. става 1. Посебног колективног уговора за државне органе прописано је
да је послодавац дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову
годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана, односно 9.313,00 динара.
3) Запослени/-на је отац/мајка _____________ детета/деце старости до 15 година, и то:
(уписати број деце)

—
—
—
—

________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________,
(име, презиме и ЈМБГ детета)

по ком основу запослени/-на остварује право на исплату честитке за Нову годину за 2017. годину.
ДОКАЗ: — извод из МКР за ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
(имена, презимена и ЈМБГ деце)

4) Исплата наведеног износа на име новчане честитке доспела је на наплату 31.12.2017. године.
Међутим, послодавац није исплатио наведени новчани износ на име честитке за Нову годину.
ДОКАЗ: — неспорно (извршити увид у службену евиденцију).
5) Због претходно наведеног потребно је да поступајући орган након разматрања овог захтева и
приложених исправа, донесе
РЕШЕЊЕ
I. УСВАЈА СЕ захтев запосленог/-е за исплату новчане честитке за Нову годину за 2017. годину,
као основан, па се запосленом/-ој исплаћује износ од ________________________ динара на рачун на
који му/јој се исплаћује зарада, без одлагања.
(износ = број деце пута 9.313,00)
У __________________,
___.___.______. године

Подносилац захтева:
_____________________________

