
             

                       О Х Р И Д           
Аранжман обухвата:  
Смештај у хотелу „AQUALINA 4*“ на бази преноћишта са доручком (шведски сто) или полупансиона (шведски сто), 

Цена преноћишта са доручком у периоду 01.04.-10.06 и 01.09.-15.10..износи 24е, у периоду 11.06.-31.08. износи 26е по особи. 

-прво дете до 12 година гратис, друго дете до 6 година плаћа 50%, друго дете од 6 до 12 година има попуст 30% 

-доплата за полупансион: одрасли 8е по особи, деца до 6 година не плаћају. 

Доплата за собу са сауном или ђакузијем 10е дневно. У цену су урачунати ПДВ и боравишна такса. Плаћање у 5 рата. 

Бесплатно коришћење: отвореног базена са лежаљкама и сунцобраном, интернет, паркинг, спортски терени, мини аква 

парк за децу, Гратис 15 минута вожње катамараном на језеру. Једна вечера изненађења у хотелу. 

Могућност замене једне хотелске вечере за ручак у хотелу у граду.  

Смене су сваке суботе 

   



HOTEL 

 

 

Hotel Aqualina 
Boulevard Saint Naum of Ohrid, Sveti Stefan 6000 

Republic of North Macedonia 

 

 

        



 



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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