ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ И ПРИЛОЗИМА

Центар модерног образовања „Интернет табла“, Пожешка 97/4 11030, Београд – Чукарица,
Србија, МБ 28165480, ПИБ 108865212, e-mаil: cmo.internet.tabla@gmail.com, тел. 011/355-57-29,
моб. 065/355-57-29, текући рачун: 265-1680310000912-39 Raiffeisen banka a.d.

На основу члана 7. 8. 10. и 16. Статута Удружења Центар модерног образовања „Интернет табла“,
Скупштина Удружења на седници одржаној дана: 23.02.2016. године, усвојила је:

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ И ПРИЛОЗИМА
I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о чланарини (у даљем тексту Правилник), уређује се начин уплате чланарине и
прилога.
II ДЕО
ЧЛАНАРИНЕ
Члан 2.
Чланарина је новчани износ који члан редовно плаћа на начин и под условима утврђеним
Статутом и овим Правилником.
Члан 3.
Члан је дужан да плаћа чланарину у висини одређеној Одлуком Скупштине Удружења и то:
1. Почасни члан не плаћа чланарину,
2. Редовни чланови: 600,00 динара на месечном нивоу, и
3. Редовни чланови: 1600,00 динара на четворомесечном нивоу.
Члан 4.
Чланарина чији је износ утврђен Одлуком Скупштине Удружења плаћа се током текуће године,
са свог текућег рачуна или у готовини, путем налога за уплату, на текући рачун Удружења број
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Члан 5.
Налог за уплату чланарине садржи следеће елементе:
1. Назив уплатиоца: име, презиме, адресу,
2. Назив примаоца: Центар модерног образовања „Интернет табла“, Пожешка 97/4 , Београд,
3. Број рачуна примаоца: 265-1680310000912-39,
4. Сврха уплате: чланарина за наредни месец (наредна четири месеца) почев од датума
уплате.
5. Позив на број (одобрење): првих седам бројева из ЈМБГ члана (датум рођења).
Члан 6.
Евиденцију о уплаћеној чланарини утврђеној Одлуком Скупштине Удружења води лице
овлашћено од стране Управног одбора, коме на крају сваког обрачунског раздобља (6 месеци)
саставља и подноси извештај.
Члан 7.
Извештај о уплаћеној чланарини садржи: списак чланова Удружења који су уплатили чланарину,
са именом и презименом, адресом, датумом рођења и укупно уплаћеним износом.
III ДЕО
ПРИЛОЗИ
Члан 8.
Правно и физичко лице може материјално, односно финансијски помагати Удружење у облику
прилога и других облика помоћи утврђеним Законом.
Прилогом ће се сматрати и сваки износ плаћене чланарине на годишњем нивоу који је већи од
лимита утврђеним Одлуком Скупштине Удружења.
IV ДЕО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Београду, 23.02.2016. године

Председавајући Скупштине

Станко Радовановић
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