
 
 
УЧЛАЊЕЊЕ У ПОДРУЖНИЦУ ПЕДАГОГА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА 
 
КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН ПОДРУЖНИЦЕ? 
Чланови Подружнице могу бити редовни и придружени. Редовни чланови су педагози 
који обављају послове школског педагога у основној школи на територији Јужно – бачког 
округа, а придружени су психолози и студенти педагогије и остали стручњаци који се баве 
васпитно -образовном проблематиком. 
Члан Подружнице се постаје попуњавањем Приступнице и уплатом чланарине за текућу 
календарску годину. Чланство се обнавља сваке године. 
Чланарина се може уплатити на следећи начин: 
Први начин је једнократна уплата годишње чланарине у износу од 1000,00динара путем 
опште уплатнице у банци /пошти испуњавањем следећих података: 
 
УПЛАТИЛАЦ: име и презиме са пуном адресом 
СВРХА УПЛАТЕ: чланарина за 2020. годину 
ПРИМАЛАЦ: Подружница педагога Јужнобачког округа, ул. Боре Продановића 15а, 
21000 Нови Сад 
ИЗНОС: 1000,00динара 
РАЧУН ПРИМАОЦА: 340-11013650-90 

Други начин је ако трошкове чланарине сноси радна организација- школа, уплатом преко 
Централног регистра -Црф. 

Потребно је да се јавите Подружници педагога мејлом podruznica.pedagoga@gmail.com 
или на телефон 063/597059 и доставите број ЈБКЈС ваше радне организације-школе у 
Централном регистру, а у договору са рачуновођом. Након пријаве у ЦРФ биће Вам 
достављена фактура -рачун за уплату или на основу предрачуна по коме ћете уплатити 
чланарину. 

Попуњавањем Приступнице коју шаљете на мејл Подружнице 

podruznica.pedagoga@gmail.com и уплатом чланарине постајете члан Удружења. 

 

 

 

 

Подружница педагога основних школа јужнобачког округа 
21000 Нови Сад, улица Боре Продановића 15а 
PIB: 109216405 
текући рачун број: 340-11013650-90 
Телефон: 063/597-059 
Имејл - адреса: podruznica.pedagoga@gmail.com 
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ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНСТВО!!!! 

Чланови Подружнице имају право, обавезу и одговорност да: 

1. Да похађају по повољнијим ценама семинаре, стручне и научне скупове  у 
организацији Подружнице (у зависности од начина плаћања). 

2. Добију потврде о интерном стручном усавршавању (4 бода) за доласке на 
састанаке Подружнице  и од његових ограна траже и добију стручну помоћ. 

3. По уплаћивању чланарине добију чланску карту и буду уписани у регистар 
чланова Подружнице. 

4. Да акредитују програм стручног усавршавања под условима које то 
Подружница усвоји и који су у складу са циљевима удружења. 

5. Буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима 

Подружнице. 

6. Да траже и добију стручну помоћ од Подружнице. 

7. Да активно учествује у раду Подружнице и свим њеним облицима 

организовања, деловања  и равноправно са другим члановима учествују у 

остваривању циљева и задатака. 

8. Да бирају и буду бирани у органе Подружнице и непосредно учествују у раду 

Скупштине. 

9. Да се придржавају оредби Статута и одредби органа Подружнице. 

10. Да чувају морални дигнитет чланова Подружнице, углед професије и опште 

интересе педагога. 

11. Плаћају чланарину. 

12. Да организује и реализује у складу са својим могућностима, потребама и 

интересовањима одређене функције и задужења. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               УПРАВНИ ОДБОР 

     ПОДРУЖНИЦЕ ПЕДАГОГА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА ЈУЖНO БАЧКОГ ОКРУГА 

 


