�P�r�i�n�t� �F�

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр. 14 ( локал 116 , на кат )
жиро сметка 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б.4030004513879
e-mail: shpato@shpato.mk тел.070 401-232 http://www.shpato.mk

Во согласност со Законот за здру женија на граѓани и фондации ("Службен весник "на Република Македонија бр.
31 од 02.07.1998 година) доброволно поднесувам

ПРИСТАПНИЦА
зa
зачленување во Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО

Име и презиме_________ ____________________________________________________________________________
Датум на раѓање __________________________ Место на раѓање _________________________________________
ЕМБГ ______________________________ Место на живеење ___________________________________________
Рег. бр. на личната карта __________________________ Државјанство ______________________________________

Ддреса на живеење _________________________________________________________________________________

Податоци за контакт:
Улица и број _______________________________________________________________________________________
Поштенски број ___________________________________ Место ___________________________________________
Телефон _____________________________ Мобилен телефон _____________________________________________
Телефакс ___________________________ Е-маил адреса __________________________________________________
Изјавувам дека податоците наведени во Пристапницата се вистинити, дека со правосилна судска пресуда не ми е
одземена деловната способност и дека ќе ги почитувам Статутот и другите акти на здружението.

Место и датум: _________________________________

Потпис:_____________________________________

Барам

на

Здружението

да

ја

гарантира

анононимноста

моите

лични

податоци

Оваа пристапница при исклучување или престанок на членување во Здружението задолжително се
враќа!

(х)

Од Статутот на здружението :

Член 7
Здруженито е отворено за сите автори. Член на здружението може да биде секое домашно или странско физичко лице
кое исполнува еден од следните услови :
1. да е композитор ;
2. да е аранжер на музичко дело ;
3. да е автор на зборови на музичко дело ;
Членството е редовно, вонредно и почесно. Критериумите за стекнување на статус на редовен или вонреден член ќе се
определат со посебен Правилник за членство што го донесува Собранието на здружението, кој станува составен дел на овој
Статут. Во овој правилник доколку е потребно повремено се определува и бројот членовите со редовен статус.
Здружението може да прогласи како почесни и заслужни членови лица кои со својата работа дале виден придонес за
афирмација на Здружението.

Одлука за прогласување почесен член донесува Собранието на Здружението, на предлог на Извршниот одбор на здружението.
Иницијатива за прогласување на почесен или заслужен член може да биде покрената од членовите или од самиот Извршниот
одбор.

Критериумите за избор на почесни и заслужни членови ќе се определат со посебен Правилник што го донесува Собранието на
здружението.
Почесните членови не плаќаат членарина.
Член 8
Членство во Здружението се стекнува со своерачно потпишување на пристапница со која се прифаќаат Статутот и етичкиот
Кодекс.
Пристапниците се доставуваат преку канцеларијата до Извршниот одбор на здружението.
Евиденција на членството се води при Извршниот одбор на здружението.

Член 9
Права на членот се:
- да избира и да биде избран во сите органи и тела на здружението согласно критериумите за стекнување на членскиот
статус утврден во правилник;
- да предлага, да учествува во работата на здружението;
- да биде информиран за работата на здружението;
Член 10
Обврски на членот се:
- да ги исполнува задачите што за него произлегуваат од овој статут како и од одлуките и заклучоците донесени од органите
и телата на Здружението.
-

да го почитува етичкиот Кодекс;

-

редовно да ја плаќа членарината;*
Член 11

Членството во
Здружението
- со исклучување;

престанува:

- со престанок на плаќање на членарината, најмалку 6 месеци;
- со доброволно истапување од членството;

*годишната членарина изнесува 12 евра.

