
РЕГИСТРАЦИЈА ЗА Удружење песника *ПоезијаСРБ*. 

Још увек нисте члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*? Ако желите можете то 

постати ако претходно уреднику сајта на емаил: pesnik@poezija.rs доставите следећу 

ПРИЈАВУ са подацима о Вама: 

ПРИЈАВА за чланство  

у Удружењу песника Србије *ПоезијаСРБ* 

  

Р.бр. Подаци Опис 

1. Име и презиме: 
 

2. Место пребивалишта: 
 

3. Улица: 
 

4. ЈМБГ 
 

5. Објављене књиге поезије: 
 

6. Објављена поезија у зборницима: 
 

7. Објављена поезија у часописима: 
 

8. Објављена поезија на сајтовима: 
 

9. Мејл: 
 

10. Телефон: 
 

11. Сајт: 
 

12. Биографија: 
 

 

Прочитао сам СТАТУТ Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, прихватам га и желим 

да будем члан и да активно учествујем у остваривању циљева Удружења песника 

Србије *ПоезијаСРБ* са седиштем у Крушевцу. 

Упознат сам са чињеницом, да ако управни одбор удружења прихвати моју пријаву и о 

томе ме обавести (на мејл, телефон, адресу или на сајту удружења), да члан Удружења 

песника Србије *ПоезијаСРБ* постајем са даном уплате износа од 1.000,00 динара на 

жиро рачун удружења бр: 205-514491-79 на име чланарине за период од наредне три 

године. 

Прочитао сам и ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ 

САДРЖАЈА САЈТА*, прихватам их и желим да будем и регистровани члан сајта 

www.poezijascg.com, односно поезија.срб и да активно учествујем у креирању садржаја 

сајта.У прилогу Вам достављам моје радове (књиге, зборнике, часописе, односно 10 

необјављених песама), моју кратку аутобиографију, фотографију, емаил и предлог за 

корисничко име и шифру на сајту и изјављујем да да за све послате књиге, часописе и 

податке не тражим, нити ћу тражити никакву надокнаду или враћање у било ком 

случају. 

Датум, Место, Песник (име и презиме, подпис), ЈМБГ ! 

mailto:pesnik@poezija.rs
http://поезија.срб/pesnici/pravila/


Ако Управни одбор прихвати Вашу пријаву бићете обавештени о пријему за члана 

Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ* на мејл који сте доставили и остаје Вам само 

да још на жиро рачун удружења 205-514491-79 уплатите износ од 1.000,00 динара на име 

чланарине за период од три године (који тече од дана уплате чланарине).  

Даном уплате чланарине постајете редовни члан Удружења песника Србије 

*ПоезијаСРБ* и бићете регистровани (ако до тада нисте) и као корисник БЛОГА 

www.poezija.rs, односно поезија.срб и најкасније у наредна 2 – 3 дана, на Ваш емаил, 

ћете добити Ваше корисничке податке ( име и шифру) за објављивање ваше поезије и 

других садржаја на поменутом блогу. Шифру можете променити, ако то желите у вашим 

корисничким подацима. 

 


