
Кратка информација за (нове) чланове: 
 

 

Чланством у друштву ________________________ можете одабрати између 
следећих понуда масовног спорта: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Можете да постанете члан једног од наших оделења и корисник њихове понуде. Члан 
оделења можете да постанете само ако сте члан друштва. 

 

Поред тога заједно са чланством имате активно и пасивно право на глас у нашем 

друштву. 
 

Чланарина за друштво износи ___________ евра � месечно � годишње 

 

Чланарина за оделење __________________________________________ 

 

износи додатно  ___________евра � месечно � годишње. 

 

� Чланарине за друштво и оделење плађају се заједно  

 

       � месечно,  
       � квартално,  

       � полугодишње или  

       � годишње. 

 

� Чланарине за друштво и оделење су одвојено плативе 

 

� Чланарина за друштво је платива   � месечно,  
       � квартално,  

       � полугодишње или  

       � годишње. 

 

� Чланарина за оделење је платива  � месечно,  
       � квартално,  

       � полугодишње или  

       � годишње. 

 

� Чланарина се плађа терећењем Вашег рачуна. 

 

� Имате могућност плаћања чланарине на следеће начине: 
 

       � терећење Вашег рачуна 

       � дознака 

       � трајни налог. 



/2 

 

Чланство можете прекинути на следећи начин: 
Чланство морате неформално, писаним путем да откажете на следећој адреси: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Отказ чланства у друштву могућ је 

 

 � _____ недеље пре истека квартала 

 � _____ недеље пре истека полугодишта 

 � _____ недеље пре истека календарске године 

 � _____ недеље пре истека године дана од вашег чланства у нашем друштву. 
 

 � ________________________________________ 

 

Отказ чланства у одељењу ___________________ је могућ 

 

 � _____ недеље пре истека квартала 

 � _____ недеље пре истека полугодишта 

 � _____ недеље пре истека календарске године 

 � _____ недеље пре истека године дана од вашег чланства у нашем друштву. 
 

 � ________________________________________ 

 

 

Ваши лични подаци, које сте навели у Вашем захтеву за примање у чланство, су нам  

потребни за нашу евиденцију чланства, за калкулацију чланарине и да нам омогуђи 

да Вас позивамо на наше скупштине, односно да Вас информирамо у вези наших 
понуда. Ваши лични подаци подлежу заштити података и нећемо их прослеђивати  

даље. 


