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Приемен печат на органот, министерството

ПРИСТАПНИЦА
за членување во Независен синдикат на Полицијата - НСП

Јас, ____________________________________________________________________
(име , татково име

и презиме)

ЕМБГ
НАПОМЕНА:

ЕМБГ ќе биде користен исклучиво за внесување на синдикална членарина во МВР на РМ
Оддел за финансиски прашања, Сектор за сметководство, попис и плата.

роден/-а во _____________________________ општина ________________________
aдреса на живеење: ____________________________________________ бр._______
во: _________________________________ Р. Македонија
Работам во ОЕ:___________________________________________________________
Тел. за контакт: __________________ е-пошта: _________________________________
Согласно сите извршени консултации и запознавања со планот, програмата и работата
на НСП, лично барам и се согласувам од мојата месечна плата да ми се одбиваат по 150.оо
денари секој месец. Наведената сума да се префрлува од мојата плата на сметката на
ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ на ПОЛИЦИЈАТА во Тутунска банка - НЛБ на
жиро сметка бр. 210-071055250121, на име месечна синдикална членарина за НСП.
ПРАВА на членот со уплатата на членарина, согласно статутот и програмата на НСП:
- Добивање на правен совет,
- Соодветен договор за бесплатна адвокатска консултација и услуга,
- Бесплатно адвокатско застапување за одредени предмети со претходно прецизирање на проблемот,
- Стручни советувања, синдикални обуки, семинари и друг вид едукација според можностите на НСП,
- Синдикална членска легитимација изработена од НСП кој планира и со правни лица договара поволни
економски пакети за членовите и
- други права предвидени со статутот и програмата на НСП.
Напомена: НСП ја доставува пристапницата до Оддел за финансиски прашања каде што членот прима плата, но доколку
нема континуитет на месечна уплата како членарина на име на НСП лицето потписник на оваа пристапница нема да се
смета за полноправен член.

________________________
Датум и место

___________________
Потпис

Изработено во два примерока
Пополнува НСП _______________________________________________________________
Синдикална легитимација на НСП бр: 07/______
Прием на пристапницата на ден:_________________
Издадена, евидентирана од:____________________________
мп

