Удружење музичко-сценских извођача
Србија – 22000 Сремска Митровица – Стари шор 18 – ПАК 320644
телефон 065 26 22 588 – факс 022 62 62 60 – E-пошта umsi@hotmail.rs

матични број 28039751 – ПИБ 106996500 – текући рачун 170-30016502000-45

ПРИСТУПНИЦА
Добровољно приступам чланству Удружења музичко-сценских извођача
и прихватам права и обавезе утврђене Статутом Удружења музичко-сценских извођача.

Лични подаци:
Презиме (име једног родитеља) Име
Јединствени матични број грађана
Поштански број, место и адреса
сталног пребивалишта

* вокални извођач
* имитатор

* инструментални извођач

* пародист
* комичар

Занимање у области културе
(заокружити *)

* рецитатор
* артист

* вокални солиста
* композитор

* фолклорни или други играч

* водитељ

* мађионичар

* водитељ у дискотеци
* манекен

* музичар инструменталиста

* диригент

* композитор џез, забавне и народне музике

* аранжер музичких дела

* музички уредник

* реализатор светла

* музички продуцент

* реализатор тона – сниматељ

Дан почетка обављања делатности
Контакт телефон - @

Својим потписом гарантујем, и лично одговарам морално, материјално и кривично за тачност наведених података.

У Сремској Митровици
дана _______________ године.

(М.П.)

___________________________
( својеручни потпис )
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ПОТВРДА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

Име, презиме и адреса уплатиоца

валута

189

износ

RSD

7.000,00

рачун примаоца
сврха уплатe

170-30016502000-45

Уплата јединствене годишње чланаринe

модел и позив на број (одобрење)

прималац

УМСИ
Сремска Митровица Стари шор 18
______________________________________
печат и потпис уплатиоца
______________________________
место и датум пријема
Образац бр.1

_

________________________
датум валуте
1

__

