ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ УГЉА У 2021. ГОДИНИ, број ________ / датум пријаве ______________
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ: ____________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ (ЕМС АД) И ЈМБГ:___________________________________________________________
ДЕО ДРУШТВА И ШИФРА:

_____________________________________________________________

АДРЕСА (град, улица и број): _____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН (мобилни):

_____________________________________________________________

ТЕЛЕФОН (фиксни): _____________________________________________________________ ВРСТА И
КОЛИЧИНА УГЉА (заокружити):

-

СИРОВИ комад (5 или 10 t) 3.452,42 динара/тона

-

СУШЕНИ (5 или 10 t) 8.430,54 динара/тона

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ УГАЉ: ____________________________________________________
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ИСПОРУКУ УГЉА: ____________________________________________________
ИЗЈАВА







Изјављујем да живим у стану, односно породичној згради, која се загрева на угаљ (класичан начин,
односно индивидуална котларница), односно није прикључена на топлификациону мрежу.
Овлашћујем надлежну организациону целину ЕМС АД за обрачун зарада да од моје месечне зараде
врши обуставе задужења за купљени угаљ у 6 једнаких месечних рата и задужења за превоз
купљеног угља у 4 једнаке месечне рате.
Прихватам куповину угља по цени утврђеној важећим ценовником продајних цена угља, а уколико
одлуком директора ЈП ЕПС накнадно буду промењени услови продаје угља, исте у потпуности
прихватам.
Уколико ми престане радни однос у ЕМС АД у току отплате преузете количине угља прихватам да у
једнократном износу уплатим преостали дуг приликом престанка радног односа, односно
овлашћујем надлежну организациону целину ЕМС АД за обрачун зарада да овај износ обустави од
моје последње месечне зараде.

Овлашћено лице синдиката за проверу исправности
наведених података

Потпис запосленог

Надлежна организациона целина за обрачун зарада

Матични број запосленог (ЕМС АД)

Напомена:
Право на куповину угља по бенефицираним условима имају запослени у ЕМС АД чији се станови,
односнo породичне стамбене зграде, зегревају на угаљ (класичан начин, односно индивидуалне
котларнице), односно нису прикључени на топлификациону мрежу. Ако у једном домаћинству има више
корисника права, право по овом основу може користити само један члан породичног домаћинства. Корисник
права својеручним потписом пријаве за куповину угља потврђује испуњеност наведених услова. Давање
нетачних података у пријави повлачи последице у складу са законом.

