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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ЗАХТЕВ
САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И
ИЗВОЂАЧА СРБИЈЕ – БЕОГРАД
ПРЕКО

Удружења музичко-сценских извођача - Сремска Митровица
(назив Удружења естрадно-музичких извођача – организација и седиште)

за упис у Евиденцију и издавање ПОТВРДЕ о обављању делатности у области културе у складу
са чланом 199. став 2. и 3. Закона о раду и 2. и 4. Посебног колективног уговора
за радно
`
ангажовање у угоститељству, а немају утврђен статус самосталног естрадно-музичког извођача
у складу са Законом о култури
за ___________ годину
Презиме, име једног
родитеља, име
Јединствени матични
број грађана
Место пребивалишта,
адреса и општина
Естрадно-музичка
делатност у области
културе
(заокружити број)
Навести статус
(запослен,
пољопривредник,
предузетник, пензионер,
незапослено лице,
студент и сл.)

1. Инструментални извођач

2. Вокални извођач

3. ______________________________________
(навести другу делатност у области културе)

Контакт телефон

Подносилац захтева

________________________
Увидом у личне исправе и на основу евиденције у удружењу – организацији, утврђено је да се
именованом може извршити упис у Евиденцију и издати ПОТВРДА, што потврђују својеручним
потписима чланови Комисије.
У ______Сремској Митровици______
Дана ___________________________
За Комисију:
1.

____________________________
(председник комисије)

2.

____________________________

3.

____________________________

Одговорно лице:

(члан комисије)

(члан комисије)

(М.П.)

____________________________

ОБРАСЦИ УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ЧЛАНАРИНЕ – ИЗВОЂАЧИ ОСИГУРАНИ ПО ДРУГОМ
ОСНОВУ (ПОТВРДА)

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

валута

189

износ

RSD

4.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

170-30016502000-45

Уплата чланарине

модел и позив на број (одобрење)
јединствени матични број грађана уплатиоца

прималац

УМСИ
Сремска Митровица
Стари шор 18

Образац бр.1
ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА СИНДИКАТУ

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

валута

189

износ

RSD

6.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

325-9500600012779-28

Уплата чланаринe

модел и позив на број (одобрење)

прималац

Самостални синдикат естрадних уметника и
извођача Србије
11000 Београд Дечанска 14

Образац бр.2
ЧЛАНСКИ ДОПРИНОС СЕМУС-У

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац
шифра
плаћања

189

валута

износ

RSD

2.000.00

рачун примаоца
сврха уплатe

Уплата чланског доприноса

205-20937-36
модел и позив на број (одобрење)

прималац

СЕМУС
Београд Змај Јовина 4/1

Образац бр.3

