
1 
 
 

 На основу члана 40. став 3. тачка 4. Закона о спорту („Сл гласник РС“, бр. 10/2016) и 

члана 14. став 5. Статута Стручног спортског удружења „Српска асоцијација за спортски 

менаџмент“ (у даљем тексту: Спортско удружење), Управни одбор Спортског удружења, на 

седници одржаној дана 12.02.2022. године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ 

У СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ 

СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о чланству у Спортском удружењу (у даљем тексту: Правилник) уређује 

се поступак стицања чланства, услова, остваривања права и обавеза чланова, поступак 

прекида и престанка чланства, документација о члановима и сва остала питања везана за 

чланство у Спортском удружењу. 

 

Члан 2. 

 Члан Спортског удружења може бити свако пунолетно и пословно способно физичко 

и правно лице. Сходно облику организовања и опису делатности Спортског удружења и у 

складу са Статутом Спортског удружења, малолетна лица не могу бити чланови Спортског 

удружења. 

 

Члан 3. 

 Спортско удружење има 3 (три) категорије чланства и то: 

- редовне, 

- помажуће и 

- почасне чланове. 

 Чланови Спортског удружења су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у 

Спортском удружењу, у складу са Статутом. 

 Редовни, помажући и почасни чланови могу бити и страни држављани. 

 

Члан 4. 

 Члан Спортског удружења прихвата циљеве Спортског удружења, Статут и друга 

општа правна акта Спортског удружења. 

 

Члан 5. 

 Сви чланови остварују права и извршавају обавезе према Спортском удружењу на 

једнак и равноправан начин. Чланови остварују своја права утврђена Статутом, овим 

Правилником и другим актима Спортског удружења од дана уписа у Регистар чланова, а 

доказују свој статус чланском картицом. 

 

Члан 6. 

 Чланови који долазе из високошколских образовних установа, који у свом 

акредитованом наставном плану и програму имају студијски смер Спортски менаџмент, тј. 

Менаџмент у спорту, менаџмент безбедности у спорту, као и менаџмент безбедности, могу 

постати чланови Спортског удружења. 
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Члан 7. 

 Чланови, који су завршили стручна оспособљавања, образовања и усавршавања, из 

акредитованих високошколских образовних установа, који одржавају стручна усавршавања 

из области спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту, за стицање звања 

Оперативни спортски менаџер и Организатор безбедности у спорту, могу постати чланови 

Спортског удружења. 

 

II. КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНСТВА 

 

Члан 8. 

 Категорије чланства се деле на 3 (три) врсте, и то: 

1. Студентска чланарина; 

2. Индивидуална чланарина и 

3. Пословна чланарина. 

 

Члан 9. 

 Студентска чланарина се односи на редовне, ванредне и студенте у радном односу 

високошколских образовних установа у Републици Србији. 

 Студенти морају доставити као доказ Потврду да похађају студијски програм 

Спортски менаџмент, односно Менаџмент у спорту или Менаџмент безбедности, на неким 

од високошколских образовних установа, како би постали чланови Спортског удружења. 

 

Члан 10. 

 Студентска чланарина се односи и на чланове Спортског удружења, који су завршили: 

- основне струковне или академске студије, 

- мастер струковне или академске студије, 

- специјалистичке струковне или академске студије, 

- докторске академске студије, из области спортског менаџмента, тј. менаџмента у спорту и 

менаџмента безбедности, 

- као и чланови који су завршили стручна оспособљавања, образовања и усавршавања 

неких од високошколских образовних установа у Републици Србији, који у свом програму 

имају област спортског менаџмента или безбедности у спорту. 

 Чланови из овог члана, морају доставити као доказ, за пријем у чланство, фотокопију 

уверења, сертификата, дипломе или други доказ, издате од стране високошколских 

образовних установа, како би постали чланови Спортског удружења. 

 

Члан 11. 

 Индивидуална чланарина се односи на сва физичка лица који имају завршене: 

- одговарајуће основне струковне или академске студије (струковни менаџер у спорту, 

дипломирани менаџер у спорту или дипломирани менаџер безбедности); 

- одговарајуће специјалистичке струковне студије (струковни специјалиста менаџер у 

спорту, специјалиста струковни менаџер безбедности); 

- мастер студије из области економије, менаџмента, бизниса, права и безбедности, са 

студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом из 

спортског менаџмента или менаџмента безбедности; 

- одговарајуће мастер студије (струковни мастер менаџер у спорту, мастер менаџер 

безбедности), односно одговарајуће магистарске или докторске студије (доктор наука у 

спорту, доктор наука безбедности), са завршним радом из области спортског менаџмента 

или менаџмента безбедности. 
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 За индивидуалну чланарину могу поднети захтев и сва остала заинтересована лица, 

која испуњавају услове и која желе да активно учествују и помажу у раду Спортском 

удружењу, у оквиру сродних занимања и звања. 

 

Члан 12. 

 Пословна чланарина се односи на правна лица као редовне чланове Спортског 

удружења, који су: 

- регистровани у складу са законом, код Агенције за привредне регистре (АПР), као 

привредна друштва, спортска удружења, високошколска образовна установа и други, 

- испунили законом и подзаконским актима, као и општим актима Спортског удружења 

прописане услове за обављање спортских активности и делатности, 

- приложили писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и опште акте Спортског 

удружења, 

- уплатили прописану годишњу чланарину. 

 

III. УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ 

 

Члан 13. 

 Редовни чланови Спортског удружења могу постати пунолетни и пословно способни 

спортски стручњаци и стручњаци у спорту, из области спортског менаџмента и безбедности 

у спорту; високошколске образовне установе које у својој организацији садрже студијски 

програм спортског менаџмента; спортска удружења, асоцијације и савези из области 

спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту и друге сродне организације. 

 Лица из става 1. овог члана могу постати редовни чланови Спортског удружења 

уколико су: регистрована у складу са законом; ако испуњавају законом и подзаконским 

актима, као и општим актима Спортског удружења прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; ако приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и 

опште акте Спортског удружења; и уколико су уплатили годишњу чланарину. 

 Лица из става 1. овог члана ангажовањем у Спортском удружењу путем уговора, 

регистрације, запослења и именовања/избора у органе или радна тела Спортског удружења, 

аутоматски добијају статус редовног члана даном стицања одговарајућeг статуса. По 

престанку функције, та лица аутоматски задржавају статус придруженог члана Спортског 

удружења. 

 

Члан 14. 

 Помажући чланови Спортског удружења могу постати сви пунолетни и пословно 

способни спортски стручњаци и стручњаци у спорту, који се баве спортским менаџментом и 

безбедности у спорту, у Спортском удружењу и који учествују у остваривању циљева 

Спортског удружења. 

 

Члан 15. 

 За почасног члана може бити, одлуком Управног одбора Спортског удружења, 

именовано свако лице које има посебне заслуге за рад Спортског удружења или чије 

чланство у Спортском удружењу је од посебног интереса за остваривање циљева и ако 

приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Спортског удружења. 

 Почасни чланови имају саветодавну yлoгy у Спортском удружењу. 

 

IV. НАЧИН И ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 16. 
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 За пријем у редовно чланство подноси се пријава, коју разматра Управни одбор. 

Поред личних података и захтева за пријем у Спортско удружење, пријава садржи и изјаву да 

се прихватају циљеви, права и обавезе и одговорности утврђене Статутом Спортског 

удружења. 

 О пријему у чланство, Управни одбор одлучује у року од 7 (седам) дана од дана 

подношења уредне молбе. 

 

Члан 17. 

 Заинтересовано лице биће примљено за члана Спортског удружења ако: 

- поднесе писану молбу за пријем у чланство; 

- потпише приступницу која садржи да у целини прихвата циљеве, Статут и друга општа 

акта Спортског удружења; 

- уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора Спортског 

удружења; 

- поседује релевантно знање и звање из области спортског менаџмента и/или безбедности у 

спорту; 

- има вољу, жељу и способности потребне за остваривање циљева и задатака Спортског 

удружења. 

 

Члан 18. 

 Члан добија писмену сагласност за чланство у Спортско удружење и чланску картицу 

преузима лично, у року од 7 (седам) дана од дана пријаве, а након евидентиране уплате 

чланарине на рачун Спортског удружења, према динамици плаћања који је наведен у 

захтеву. 

 

Члан 19. 

 Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не 

испуњава услове прописане Статутом или ако постоје други посебно оправдани разлози за 

одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио интересима 

Спортског удружења и остваривању његових циљева). 

 У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети 

жалбу Скупштини Спортског удружења, чија одлука је коначна. 

 У случају да је прихваћен захтев за пријем, подносилац је дужан да уплати Спортском 

удружењу годишњу чланарину, у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења о пријему у 

чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Спортском удружењу, осим 

уколико одлуком о пријему није другачије одређено. Права члана се почињу остваривати од 

дана уплате годишње чланарине. 

 Сваки члан Спортског удружења и орган Спортског удружења може дати иницијативу 

или предлог да се одређено лице именује за почасног члана. 

 

Члан 20. 

 Пријем у чланство се прекида када члан: 

- не измирује плаћање годишње чланарине; 

- не придржавања одредаба Статута или Правилника; 

- дуже неактивности у Спортском удружењу, од најмање 1 (једне) године; 

- својим иступањем и деловањем нарушава углед Спортског удружења и њених чланова 

или делује на друге особе у сврху отежавања или онемогућивања спровођења активности 

Спортског удружења. 

 Писмену одлуку о прекиду чланства, члан добија на имејл и кућну адресу. 

 

Члан 21. 
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 Висина годишње чланарине за редовне чланове одређена је Одлуком Управног одбора 

Спортског удружења. 

 Чланарина важи једну годину и рачуна се од дана пријема у Спортско удружење. 

 

Члан 22. 

 Чланство у Спортском удружењу не може се преносити нити наследити. 

 

V. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 23. 

 Овим Правилником је одређена неопходна документација потребна и обавезна да се 

достави Спортском удружењу од стране физичког или правног лица, поред послате 

Приступнице, за пријем у чланство. 

 

Члан 24. 

 Након одобравања пријема у чланство у Спортско удружење, од стране Управног 

одбора, у зависности од врсте чланства за коју се подноси Приступница, будући члан 

физичко или правно лице, у обавези је да достави следећу документацију: 

1. за студентску чланарину: 

- изјаву да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту, 

- потврду да је студент на одговарајућем степену и години студија из области 

спортског менаџмента или менаџмента безбедности, 

- биографију (CV), 

- две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош), 

- доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства); 

2. за индивидуалну чланарину: 

- изјаву да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту, 

- копију дипломе о стручној спреми или уверење (доказ о степену образовања или 

стручне оспособљености) из области спортског менаџмента или менаџмента 

безбедности, 

- копију додатка дипломе, 

- биографију (CV), 

- две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош), 

- доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства); 

3. за пословну чланарину: 

- решење из АПР-а, 

- статут, 

- одлука надлежног органа о учлањењу у Спортско удружење, 

- две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош) за заступника/представника, 

- доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства). 

 

VI. ПРИСТУПНИЦА 

 

Члан 25. 

 Члан који жели да приступи чланству у Спортско удружење, подноси електронским 

или писаним путем Приступницу за пријем у чланство. 

 

Члан 26. 

 Постоје 2 (две) врсте обрасца Приступнице, и то: 

- приступница за физичка лица и 

- приступница за правна лица. 



6 
 
 

Члан 27. 

 Приступница се попуњава електронски или писано, на српском језику и ћирилици, са 

свим тачним подацима о члану који приступа Спортском удружењу, на прописаном обрасцу 

бр. 5, из прилога овог Правилника. 

 Приступница се може попунити електронски или писано и на енглеском језику и 

латиници, са свим тачним подацима о члану које је страни држављанин а које жели да 

приступи Спортском удружењу, на прописаном обрасцу бр. 6, из прилога овог Правилника. 

 

Члан 28. 

 Члан је дужан да пружи тачне личне податке и информације које се траже од њега 

приликом попуњавања Приступнице. 

 Уколико се утврди да подаци нису тачни, Приступница ће аутоматски бити одбијена, 

а самим тим и могућност за учлањење у Спортско удружење. 

 

Члан 29. 

 Приступница за физичко и правно лице је састављена према обрасцу прописаном 

Правилником о Књизи чланова. 

 Подаци из овог члана се обавезно попуњавају електронски штампаним словима на 

српском језику и ћирилици. 

 Подаци члана физичког и правног лица из Приступнице се уносе у одговарајући 

Евиденциони лист члана. 

 

Члан 30. 

 За члана страног држављанина, приступница је исте садржине, само на страном 

(енглеском) језику и латиници. 

 

VII. КЊИГА ЧЛАНОВА 

 

Члан 31. 

 Доношењем одлуке о пријему у редовно чланство, члану се издаје писмена сагласност 

о пријему и чланска картица, те се уписује у Књигу чланова. 

 

Члан 32. 

 Спортско удружење води Књигу својих чланова, на начин прописано Правилником о 

Књизи чланова Спортског удружења. 

 

Члан 33. 

 Члан је дужан да обавести Спортско удружење о свакој промени података. 

 

Члан 34. 

 Осим података које Спортско удружење објављује као извод из Књиге, сви остали 

лични подаци сматрају се службеном тајном Спортског удружења и не могу се објављивати 

нити достављати трећим странама без писане сагласности члана на кога се ти подаци односе. 

 

Члан 35. 

 Право на унос података у Књигу чланова имају Председник и Генерални секретар 

Спортског удружења. Унос података у Књигу чланова води се ручно или компјутерски. 

 

VIII. ПРАВА ЧЛАНОВА 

 

Члан 36. 
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 Чланови Спортског удружења имају право да: 

- бирају и буду бирани у све органе Спортског удружења; 

- учествују у раду Спортског удружења, у складу са Статутом; 

- покрећу и разматрају сва питања везана за остваривање циљева Спортског удружења и у 

циљу унапређења научних области спортског менаџмента и безбедности у спорту; 

- користе помоћ, подршку и услуге Спортског удружења, у мери која не штети интересима 

других чланова Спортског удружења; 

- учествују у активностима, акцијама и манифестацијама Спортског удружења; 

- остварују увид у рад Спортског удружења и његових чланова; 

- добијају редовне и потпуне информације потребне за остваривање чланских права; 

- имају повластице код званичних научних и стручних манифестација које организује 

Спортско удружење. 

 

IX. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 37. 

 Чланови Спортског удружења дужни су да: 

- сарађују са другим члановима Спортског удружења и у односима са њима поштују 

спортске и етичке принципе; 

- учествују у активностима и остваривању циљева и раду органа Спортског удружења; 

- редовно измирују своје финансијске обавезе према Спортском удружењу, односно 

измирују обавезу плаћања утврђене чланарине; 

- даје Спортском удружењу податке и информације које Спортско удружење од њега тражи 

ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака; 

- испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом и другим општим актима Спортског 

удружења; 

- у потпуности поштује сва општа акта Спортског удружења; 

- извршава правноснажне одлуке органа Спортског удружења; 

- опрему и средства Спортског удружења користи у складу са њиховом наменом утврђеном 

Статутом и општим актима Спортског удружења; 

- да својим понашањем у раду органа Спортског удружења, као делегати и представници 

Спортских удружења у другим организацијама и заједницама доприносе угледу Спортског 

удружења у целини; 

- учествује у обезбеђивању средстава и побољшању материјалних и других услова рада 

Спортског удружења; 

- има и друга права и обавезе која проистичу из закона, Статута и других општих аката 

Спортског удружења. 

 

Члан 38. 

 Спортски стручњаци и стручњаци у спорту под уговором, као и запослени у 

Спортском удружењу имају и друга права, обавезе и одговорности, у складу са Законом, 

општим актима Спортског удружења и уговором. 

 Чланови Спортског удружења имају, у складу са Статутом и општим актима 

Спортског удружења, право на жалбу на одлуку органа Спортског удружења којом је 

одлучивано о правима и обавезама чланова Спортског удружења, осим ако је за доношење 

одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и Статутом. 

 

X. МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА 

 

Члан 39. 
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 Чланство у Спортском удружењу може мировати, ако члан поднесе писани захтев за 

мировање чланства. Мировање чланства не може бити краће од 1 (једне) године, нити дуже 

од 2 (две) године а рачуна се за календарску годину. 

 

Члан 40. 

 Одлука о мировању чланства, члану се доставља у писаном облику. 

 

XI. ПРЕСТАНАК И ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА 

 

Члан 41. 

 Управни одбор Спортског удружења доноси одлуку о искључењу и престанку 

својства члана Спортског удружења уколико члан: 

- упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у 

року од месец дана од пријема друге опомене; 

- својим деловањем или не извршавањем обавеза теже нарушава углед, интерес и односе у 

Спортском удружењу; 

- грубо поступа супротно интересима или одлукама органа Спортског удружења; 

- својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте 

Спортског удружења; 

- престане да испуњава услове за пријем у чланство; 

- у другим случајевима прописаним законом којим се регулише рад Спортског удружења и 

Законом о спорту. 

 

Члан 42. 

 Искључење члана могуће је и као резултат дисциплинске мере у случајевима 

утврђеним Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје. 

 У случајевима из става 1. тач. 1) и 3) претходног члана, Управни одбор је дужан да 

члана упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му 

остави рок од најдуже 30 дана за отклањање пропуста, односно грешака. 

 Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Спортског удружења, након што је 

омогућио члану Спортског удружења да се изјасни о приговорима на његов рад и поступање, 

већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Спортског удружења. 

 Одлука о искључењу из става 4. овог члана мора бити образложена. 

 Против одлуке о искључењу, члан Спортског удружења може поднети жалбу 

Скупштини Спортског удружења, чија одлука је коначна. 

 До доношења коначне одлуке Скупштине о искључењу, права члана Спортског 

удружења су суспендована. 

 Бивши члан који је изгубио статус члана Спортског удружења због неплаћене 

чланарине, Управни одбор Спортског удружења може га поново примити уколико плати 

заосталу чланарину. 

 

Члан 43. 

 Престанак рада члана Спортског удружења, у правном лицу, утврђује се на основу 

одлуке надлежног државног органа, којом је члан брисан из одговарајућег Регистра. 

 Од покретања поступка ликвидације или стечаја, па до престанка рада, члану 

Спортског удружења су суспендована права и обавезе у Спортском удружењу. 

 Иступање из Спортског удружења могуће је само на основу писмене изјаве члана 

Спортског удружења о иступању, уз отказни рок од три месеца, осим ако законом или 

уговором није другачије одређено. 

 Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Спортског 

удружења на измирење заосталих финансијских обавеза. 
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 Престанком својства члана престаје и право учешћа у активностима у организацији 

Спортског удружења. 

 

Члан 44. 

 Члан чије је чланство у Спортском удружењу престало, нема право на повраћај 

уплаћених чланарина. Члан одговара за своје обавезе према Спортском удружењу, које су 

настале пре престанка чланства у Спортском удружењу. 

 Уколико члан Спортског удружења закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног 

одлуком Управног одбора и не измири обавезе ни у додатном року од месец дана, истеком 

овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. 

 Организација која је искључена из чланства Спортског удружења може бити поновно 

примљена у чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали 

разлози због којих је донета одлука о искључењу. 

 

Члан 45. 

 Одлука о престанку чланства, члану се доставља у писаном облику. 

 

XII. НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА У РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ 

 

Члан 46. 

 Члан учествује у раду Спортског удружења у складу са Статутом. 

 Право да учествују у избору органа Спортског удружења и да буду бирани у те органе 

имају искључиво редовни чланови Спортског удружења. 

 Помоћни члан има право да учествује у раду Скупштине Спортског удружења и да 

износи своје ставове, мишљења и предлоге, без активног бирачког права. 

 Почасни члан има активно бирачко право. 

 Лице које представља правно лице члана Спортског удружења мора да поседује 

писано овлашћење оверено печатом члана Спортског удружења и потписано од стране лица 

овлашћеног за заступање члана Спортског удружења. 

 

XIII. ЧЛАНСКА КАРТИЦА 

 

Члан 47. 

 Чланска картица је идентификациона исправа коју члан добија уписом у Књигу 

чланова. Чланска картица је непреносива а њена намерна злоупотреба води престанку 

чланства. 

 

Члан 48. 

 Изглед чланске картице одређује Председник Спортског удружења и даје Управном 

одбору на усвајање. Евиденцију о издатим чланским картицама води Генерални секретар 

Спортског удружења или лице које овласти Председника Спортског удружења. 

 

Члан 49. 

 У евиденцијском попису се воде и сви други подаци за текућу годину од важности за 

члана. 

 

XIV. ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 50. 

 Прикупљање података, информисање чланова и кореспонденција са члановима може 

се обављати: 
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1. писмено; 

2. преко званичне интернет странице (вебсајта); 

3. имејл-ом. 

 

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 51. 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли 

Спортског удружења. 

 

 

У Београду, 

Дана: 12.02.2022. године 

       Председник Управног одбора „САСМ“ 

 

Бојан Ђорђевић, с.р.    
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    ПРИСТУПНИЦА   Образац бр. 5. 

     за физичко лице 
 

 

Број приступнице: _________ / 2022. 

(попуњава Асоцијација) 

 

Основни подаци о члану* 

1. 
Име, име једног родитеља и 

презиме 
 

2. ЈМБГ  

3. Датум и место рођења  

4. Адреса пребивалишта  

5. Општина и град пребивалишта  

6. Број л.к./број пасоша  

7. 
Назив и место високе 

школе/Факултета/Организације 
 

8. Студијски смер  

9. Година уписа на студије  

10. Година завршетка студија  

11. Тренутна година студија  

12. Стечено звање  

13. Е-mail адреса  

14. Интернет страница  

15. Мобилни телефон  

16. Датум попуњавања приступнице  

 

Тренутни статус члана: 

☐ нови члан 

☐ обнова чланства 

 

(бр. чл. картице: _________________) 

Врста чланства: 

 

☐ студентска чланарина (2.000,00 рсд); 

☐ индивидуална чланарина (5.000,00 рсд).

 

Изјава: 

 Попуњавањем ове приступнице, својевољно изјављујем да сам упознат/а са Условима 

учлањења и да прихватам циљеве и активности којима се Асоцијација бави, као и одредбе 

Правилника о чланству, Статута и сва друга општа акта Асоцијације. Изјављујем да су изнад 

наведени подаци тачни и сагласан/а сам да ћу поштовати Правила понашања Асоцијације. 

Сагласан/а сам да се моји лични подаци могу користити искључиво за потребе базе података 

чланства у Асоцијацији, у складу са законом. Сагласан/а сам да ћу, уколико ми се одобри 

чланство у Асоцијацији, приложити сву неопходну документацију, као и доказ о уплати 

годишње чланарине. 

 

  Потпис члана**          Овлашћено лице Асоцијације 

 

________________________________      (м.п.) _______________________________ 
*попуњавати електронски ћирилицом. 

**након преузимања чланске картице, иста се и потписује и оверава печатом Асоцијације. 



12 
 
 

    ПРИСТУПНИЦА   Образац бр. 6. 

     за правно лице 
 

 

Број приступнице: _________ / 2022. 

(попуњава Асоцијација) 

 

Основни подаци о члану* 

1. Пун назив правног лица  

2. Матични број  

3. ПИБ  

4. Динарски текући рачун  

5. Назив банке  

6. Шифра и опис делатности  

7. Облик организовања  

8. Адреса седишта  

9. Општина и место седишта  

10. 
Име и презиме овлашћеног лица за 

заступање правног лица 
 

11. Е-mail адреса  

12. Интернет страница  

13. Фиксни телефон  

14. Мобилни телефон  

15. Факс  

16. Датум попуњавања приступнице  

 

Тренутни статус члана: 

☐ нови члан 

☐ обнова чланства 

(бр. чл. картице: _________________) 

 

Врста чланства: 

 

☐ пословна чланарина (15.000,00 рсд)

 

Изјава: 

 Попуњавањем ове приступнице и уплатом годишње чланарине, својевољно 

изјављујемо да смо упознати са Условима учлањења и да прихватамо циљеве и активности 

којима се Асоцијација бави, као и одредбе Правилника о чланству, Статута и сва друга 

општа акта Асоцијације. Изјављујемо да су изнад наведени подаци тачни и сагласни смо да 

ћемо поштовати Правила понашања Асоцијације. Сагласни смо да се наши подаци могу 

користити искључиво за потребе базе података чланства у Асоцијацији, у складу са законом. 

Сагласни смо да ћемо, уколико нам се одобри чланство у Асоцијацији, приложити сву 

неопходну документацију, као и доказ о уплати годишње чланарине. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица         Овлашћено лице 

       у правном лицу           Спортског удружења „САСМ“ 

 

________________________________      (м.п.) _______________________________ 
 

*попуњавати електронски ћирилицом. 

**након преузимања чланске картице, иста се и потписује и оверава печатом Асоцијације. 


