ПРИСТУПНИЦА

ПРИСТУПНИЦА

НЕЗАВИСНОМ СИНДИКАТУ РАДНИКА У ЈКП „БВК“

НЕЗАВИСНОМ СИНДИКАТУ РАДНИКА У ЈКП „БВК“

Презиме, очево име
и име радника -----------------------------------------------------------------------------------

Презиме, очево име
и име радника -----------------------------------------------------------------------------------

Погон служба -------------------------------------------------------------------------------------

Погон служба -------------------------------------------------------------------------------------

Назив радног места----------------------------------------------------------------------------Приступам Независном синдикату радника у ЈКП „Београдски водовод и
канализација“ са седиштем у Београду, у ул. Кнеза Милоша бр.27.
Истовремено захтевам да се изврши БРИСАЊЕ из евиденције чланства
осталих синдиката у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ са седиштем у
Београду.
Захтевам да се на мој лични доходак удејствују административне забране у
корист Независног синдиката радника у ЈКП „БВК“ са седиштем у Београду ,
у ул. Кнеза Милоша бр.27. на име чланарине у износу од 1% и 1% на име
средстава фонда солидарности чланова Независног синдиката у ЈКП „БВК“
од месечне аконтације личног дохотка, по којима ће се обуставе вршити
сваког месеца, почев од _____________________________год.

Назив радног места----------------------------------------------------------------------------Приступам Независном синдикату радника у ЈКП „Београдски водовод и
канализација“ са седиштем у Београду, у ул. Кнеза Милоша бр.27.
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Београду.
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у ул. Кнеза Милоша бр.27. на име чланарине у износу од 1% и 1% на име
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од месечне аконтације личног дохотка, по којима ће се обуставе вршити
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РЕШЕЊЕ
Да се раднику-ци __________________________________________удејствују
административне забране за рачун Независног синдиката радника у ЈКП
„БВК“ са седиштем у Београду, у ул. Кнеза милоша бр.27, у износима од по 1%
од месечне аконтације личног дохотка. Ове обуставе вршиће се сваког месеца
почев од ________________год.
Уплата чланарине и средстава фонда солидарности чланова Н.С. у ЈКП „БВК“
извршене по одбијању од личног дохотка радника на
Жиро рачун бр:205-18225-24, Н.С. радника у ЈКП „БВК“ Комерцијална банка
А.Д у Београду, са назнаком Синдикална чланарина и средства солидарности
чланова Н.С. радника у ЈКП „БВК“- уплата за _____________ месец.
ДОСТАВЉЕНО:
-Обрачунској служби
-Независном синдикату
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почев од ________________год.
Уплата чланарине и средстава фонда солидарности чланова Н.С. у ЈКП „БВК“
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