
 
 
 
 
 
 
 Наш број:    _________/___  

Београд,      _________. 20__. године 
 
 И З Ј А В А 
 
  Сагласан (на) сам да се на моју зараду, на име коришћења услуга 
Градског центра за физичку културу (стари Диф), стави административна 
забрана у износу од 1.000,00 динара  за кардио теретану и да се одбија у 1 
рата месечно по 1.000,00 динара, почев од зараде за месец __________ 2020. 
године. Наведени износ је потребно уплаћивати на текући рачун Синдикалне 
организације Дирекција Предузећа "Пошта Србија", бр. 105-0000002149174-
97 код Aik Banke A.D. 
 
 
      _____________________________________ 
         (име и презиме) 
 
      _____________________________________ 
            (организациона јединица) 
 
      _____________________________________ 
                 (јмбг) 
 
      _____________________________________ 
        (број личне карте) 
 
      _____________________________________ 
              (број службеног мобилног телефона) 
 
 
 
      _____________________________________ 
                (потпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОШТА СРБИЈА Београд, Таковска бр.2 

Телефон/  (011)3022-432,  е-mail: sindptt.direkcija@ptt.rs 
Жиро рачун: 105-0000002149174-97 Aik Banka  A.D. 



 
 
 
 
 
 
 
 Наш број:    _________/___  

Београд,      _________. 20__. године 
 
 И З Ј А В А 
 
  Сагласан (на) сам да се на моју зараду, на име коришћења услуга 
Градског центра за физичку културу (стари Диф), стави административна 
забрана у износу од 1.200,00 динара  за базен и да се одбија у 1 рата месечно 
по 1.200,00 динара, почев од зараде за месец _________ 2020. године. 
Наведени износ је потребно уплаћивати на текући рачун Синдикалне 
организације Дирекција Предузећа "Пошта Србија", бр. 105-0000002149174-
97 код Aik Banke A.D. 
 
 
      _____________________________________ 
         (име и презиме) 
 
      _____________________________________ 
            (организациона јединица) 
 
      _____________________________________ 
                 (јмбг) 
 
      _____________________________________ 
        (број личне карте) 
 
      _____________________________________ 
              (број службеног мобилног телефона) 
 
 
 
      _____________________________________ 
                (потпис) 
 
 
 
 
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОШТА СРБИЈА Београд, Таковска бр.2 

Телефон/  (011)3022-432,  е-mail: sindptt.direkcija@ptt.rs 
Жиро рачун: 105-0000002149174-97 Aik Banka  A.D. 



 
 
 
 
 
 
 
 Наш број:    _________/___  

Београд,      _________. 20__. године 
 
 И З Ј А В А 
 
  Сагласан (на) сам да се на моју зараду, на име коришћења услуга 
Градског центра за физичку културу (стари Диф), стави административна 
забрана у износу од 1.500,00 динара  за теретану-кардио-базен и да се одбија 
у 1 рата месечно по 1.500,00 динара, почев од зараде за месец ___________ 
2020. године. Наведени износ је потребно уплаћивати на текући рачун 
Синдикалне организације Дирекција Предузећа "Пошта Србија", бр. 105-
0000002149174-97 код Aik Banke A.D. 
 
 
      _____________________________________ 
         (име и презиме) 
 
      _____________________________________ 
            (организациона јединица) 
 
      _____________________________________ 
                 (јмбг) 
 
      _____________________________________ 
        (број личне карте) 
 
      _____________________________________ 
              (број службеног мобилног телефона) 
 
 
 
      _____________________________________ 
                (потпис) 
 
 
 
 
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОШТА СРБИЈА Београд, Таковска бр.2 

Телефон/  (011)3022-432,  е-mail: sindptt.direkcija@ptt.rs 
Жиро рачун: 105-0000002149174-97 Aik Banka  A.D. 



 
 
 
 
 
 
 Наш број:    _________/___  

Београд,      _________. 20__. године 
 
 И З Ј А В А 
 
  Сагласан (на) сам да се на моју зараду, на име коришћења услуга 
Градског центра за физичку културу (стари Диф), стави административна 
забрана у износу од 1.200,00 динара  за финес и да се одбија у 1 рата месечно 
по 1.200,00 динара, почев од зараде за месец __________2020. године. 
Наведени износ је потребно уплаћивати на текући рачун Синдикалне 
организације Дирекција Предузећа "Пошта Србија", бр. 105-0000002149174-
97 код Aik Banke A.D. 
 
 
      _____________________________________ 
         (име и презиме) 
 
      _____________________________________ 
            (организациона јединица) 
 
      _____________________________________ 
                 (јмбг) 
 
      _____________________________________ 
        (број личне карте) 
 
      _____________________________________ 
              (број службеног мобилног телефона) 
 
 
 
      _____________________________________ 
                (потпис) 
 
 
 
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОШТА СРБИЈА Београд, Таковска бр.2 

Телефон/  (011)3022-432,  е-mail: sindptt.direkcija@ptt.rs 
Жиро рачун: 105-0000002149174-97 Aik Banka  A.D. 


