Република Србија
Министарство унутрашњих послова
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАРАДЕ И БЕНЕФИЦИЈЕ
— Начелнику —
Странка у поступку: ________________________________________, ЈМБГ: ____________________,
Организациона јединица: _______________________________________________________________.
Сагласно одредби члана 54. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и
"Сл. гласник РС", бр. 30/2010), у вези са чланом 47. ставом 2. Посебног колективног уговора за
полицијске службенике ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 70/2015 - Анекс) и члана 43. Посебног
колективног уговора за државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 25/2015 и 50/2015), странка у поступку,
подноси
ЗАХТЕВ
за добијање солидарне помоћи
1. Сагласно одредби члана 47. става 2. Посебног колективног уговора за полицијске
службенике и члана 43. става 1. Посебног колективног уговора за државне органе, странка у поступку
се обраћа ради остваривања права на солидарну помоћ из разлога предвиђеног чланом 43. ставом 1.
тачком __:
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове
уже породице;
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 члановима уже породице, односно малолетној
деци запосленог за случај смрти запосленог и
запосленом са случај смрти члана уже породице;

7) месечну стипендију током редовног школовања за
децу запосленог који погине у току обављања послова
радног места на које је распоређен - до висине
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици
Србији према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике;
8) рођења детета запосленог - у висини просечне зараде
без пореза и доприноса у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.

2. _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(описати одлучне чињенице које оправдавају одобравање солидарне помоћи)

3. Странка у поступку уз захтев прилаже и документацију којом доказује постојање чињеница
наведених у претходној тачки, и то:




4. Због претходно реченог, потребно је да поступајући орган усвоји предметни захтев и
одобри исплату солидарне помоћи у износу од ____________ динара.
(највише до 3 просечне нето зараде у Републици Србији)
У ___________________,
__.__._____. године

Подносилац захтева:
_____________________________

