Кнеза Лазара 14
12220 Велико Градиште
www.etalent.rs

ПРИСТУПНИЦА
Члан Центра за развој „е-Талент" ( у даљем тексту „е-Талент“) може постати свако лице,
које прихвата циљеве удружења, Статут удружења, Етички кодекс удружења и које је
изразило жељу за учлањењем.
* Молимо вас да приступницу попуните штампаним словима
Име:

_______________________________________________

Презиме:

_______________________________________________

Име једног родитеља:

_______________________________________________

ЈМБГ:

Улица и број:

___________________________________

Поштански број и место:

___________________________________

Општина:

___________________________________

Држава (за оне који живе ван Србије)

___________________________________

Телефон код куће: __________________
Мобилни телефон:__________________
E-mail:_____________________________
Образовање:_____________________________________
Занимање:_______________________________________
Радно место:_____________________________________
Потпис члана
___________________________

Потпис одговорног лица
________________________

Услови и пријава за чланство удружења „е-Талент"
Пријаву за чланство може поднети свако физичко и правно лице које прихвата циљеве и Статут
удружења „е-Талент". Пуноправни члан удружења “е-Талент”-а може постати физичко или
правно лице које попуни приступницу и стекне сагласност бар три члана Председништва.
Пријаву за учлањење (приступницу) можете преузети са сајта www.etalent.rs . Попуњену пријаву
пошаљите на адресу удружења (детаљи на страници "Контакт") или доставити лично.
Права члана удружења “е-Талент”су да:
. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења,
. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа удружења,
. бира и да буде биран у органе удружења,
. буде информисан о раду удружења и његових органа,
. буде информисан о финансијском пословању удружења,
. даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и да о заузетом ставу буде обавештен,
. учествује у извршавању задатака у радним групама
Обавезе и дужности члана су да:
. активно доприноси остваривању циљева удружења “е-Талент”-а,
. испуни задатке које је преузео,
. благовремено информише удружење о евентуалним изменама личних података датих у
приступници.
Напомена: Учлањење не значи радно место и ангажовање у оквиру текућих пројеката.

Инструкција за уплату чланарине
Чланови удружења чланарину уплатницом на рачун удружења “е-Талент”. Након верификације
Приступнице и регистровања уплате, новом члану се издаје чланска карта, односно потврда о
чланству. Чланарина се плаћа на годишњем нивоу. Неуплаћивање чланарине повлачи за собом
исписивање из удружења и повлачење чланске карте.
Одлуком органа удружења чланарина износи:
 за физичка лица – 1,500 РСД
 за правна лица - 4,500 РСД
Уплата се врши налогом за уплату у било којој пошти или банци, који треба попунити на следећи
начин:

