
Прилог 1

У ________________________(навести место), ____________________дана (навести датум),

Запослени
______________________

За Министарство 
_______________________

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Број: _____________________
Датум: _____________________

      На   основу   члана   5.   Правилника   о   начину   утврђивања   одговорности,   висине   и   накнаде   штетe   у   Министарству
унутрашњих   послова   („Службени   гласник   РС”,   број _________________________), запослени ________________________________
__________________________________________________ (навести име, презиме и ЈМБГ) и Министарство унутрашњих послова закључују

СПОРАЗУМ О НАКНАДИШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Члан 1.
Запослени __________________________________________________________________(навести име, презиме и ЈМБГ)

(у даљем тексту: запослени)  је  дана _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (навести датум) проузроковао штету Министарству унутрашњих послова  (у
даљем тексту: Министарство), на тај начин што _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________(навести чињење или нечињење запосленог којим је проузрокована штета).
Штета из става 1. овог члана је процењена на новчани износ од ______________________________(навести новчани износ).
Запослени је дужан да Министарству накнади штету из става 2. овог члана.

Члан 2.
Министарство  нуди  запосленом  да  штету  из  члана  1.  овог  споразума  (у  даљем  тексту:  штета)  накнади  на  један  од  следећих

начина:
1) уплатом целог износа штете од стране запосленог у корист рачуна  буџета  Републике  Србије,  са  позивом  на  број  Министарства

____________________________ (навести број – са позивом на број споразума) у року од три дана од потписивања споразума, о чему ће
запослени доставити доказ Министарству у року од три дана од извршене уплате. Уколико запослени не накнади штету у остављеном року,
сагласан  је  да  исту  накнади  путем  обустављања  исплате  плате  коју  запослени  прима  у  Министарству  до  намирења  целог  износа  штете,
почев од прве следеће исплате која доспева након протека рока утврђеног овом тачком;

2) у ______________________(навести број) једнаких месечних рата у износу од ______________________(навести износ) динара,
почев од ______________(навести датум), уплатом износа рате од стране запосленог у корист рачуна буџета Републике Србије, са
позивом на број Министарства _________________________________ (навести број – са позивом на број споразума) у року од три дана од
доспелости рате, о чему ће запослени сукцесивно достављати доказ Министарству у року од три дана од извршене уплате. Уколико
запослени не накнади штету у остављеном року, сагласан је да исту накнади путем обустављања исплате плате коју запослени прима у
Министарству до намирења целог износа штете, почев од прве следеће исплате која доспева након протека рока утврђеног овом тачком;

3)  у ________________________  (навести број) једнаких месечних рата у износу од  __________________________(навести износ)
динара, обуставом исплате плате коју запослени прима за рад у Министарству, почев од прве следеће исплате плате која доспева након
закључења споразума.

Члан 3.

Запослени се обавезује да ће штету накнадити на начин наведен у члану 2. тачка _________________(навести број тачке) овог споразума.

Члан 4.

Запослени и Министарство својим потписима на овом споразуму потврђују да је споразум закључен.

Члан 5.

Овај споразум је сачињен у четири истоветна примерка, од којих један примерак задржава запослени, а три примерка задржава
Министарство.
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