
х

х  полупансион

хотелски аранжман бих желео/ла да користим од до  2021. године.

Пријављујем следеће кориснике:

Одговор  на  ову  пријаву  учините  путем  телефона  на  број

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Матични број: у компанији
Организациони део:

Преседник Синдиката

( потпис )

У вези датог обавештења, пријављујем се за коришћење услуге 

СИНДИКАТ ЕМС
синдикална подружница:_______________________________________

Сродство са носиоцем права, 

тачан датум рођења

носилац

или на е-mail адресу

ПРИЈАВА ЗА ОХРИД

 хотел "AQUALINA"

Презиме и име 

преноћиште са доручком

НАПОМЕНА:  попуњене Пријаве доставити у Централу Синдиката ЕМС



Име и презиме:__________________________________ Матични број:_____________

Део Друштва:___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА 

На основу Одлуке Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску 
рекреацију и културу Синдиката ЕМС и на захтев запосленог да му се одобри 
коришћење услуге рекреативног одмора у хотелу „AQUALINA 4*“, доносим следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о стављању административне забране на зараду запосленог 

________________________________________, мат. број у ЕМС АД: _____________, 

део Друштва______________________________, у износу од _________________ 

динара, с тим што ће се обустава извршити у шест једнаких месечних рата, до 

коначне исплате дуга, почев од зараде за месец ___________________ 2021. године. 

ИЗНОС ОВЕ ЗАБРАНЕ УПЛАЋИВАТИ НА ЖИРО РАЧУН СИНДИКАТА ЕМС БРОЈ: 

330-4020371-53, Crédit Agricole Srbija a.d, Beograd 

Одговорно лице за 
финансијску службу Председник Ресора 

Дејан Стевковић

ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА САМ САГЛАСАН ДА МИ СЕ ОД ЗАРАДЕ ОДБИЈАЈУ ОБУСТАВЕ 
ПО ОВОМ РЕШЕЊУ. 

Датум:__________________   ____________________________ 
Потпис запосленог 

О Х Р И Д          Хотел 
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