
P R I S T U P N I C A 

Na osnovu člana 5. Statuta Udruženja ”GIS UDRUŽENЈE SRBIJE”, 

ja ______________________________________________________ (ime, ime roditelja i prezime), rođen/a ____________________, 

u ________________________________________  JMBG: ______________________________  L.K. REG.BR: ___________________, 

izdata u __________________________________ , adresa stanovanja: __________________________________________________, 

kontakt telefon: _____________________________ , e-mail: __________________________________________________________, 

po zanimanju  ________________________________________________________________________________________________, 

prihvatam ciljeve i Statut i dobrovoljno pristupam Udruženju ”GIS UDRUŽENЈE SRBIJE”. 

U ________________________________, 

dana _____________________________.

Ime i prezime: 

__________________________________ 
(Potpis) 



IZVOD IZ STATUTA 

Udruženja ”GIS UDRUŽENJE SRBIJE” 

Član 1. 

Udruženje „GIS UDRUŽENjE SRBIJE“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva 

u oblasti profesionalizacije, promocije, primene i razvoja geografskog-informacionog sistema (u daljem tekstu: GIS), povezivanja GIS stručnjaka i zajedničko zastupanje 

interesa članova udruženja. 

Član 2. 

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva: razmena znanja i iskustava, pružanje stručne pomoći, popularizacija i afirmacija GIS-a uz poštovanje principa kvaliteta 

i efikasnosti, definisanje radnih mesta za GIS u lokalnim samoupravama, javnim i drugim preduzećima i organizacijama, povećanje broja direktnih i indirektnih korisnika 

GIS-a, unapređenje informisanja građana, pravnih lica i drugih korisnika i promovisanje GIS-a kroz izdavačku delatnost. 

Član 3. 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito (izvod): 

1) organizuje zaposlene koji se profesionalno bave GIS-om i druge stručnjake radi razmene znanja i iskustava u oblasti GIS-a;

2) predlaže državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim organizacijama definisanje naziva radnih mesta iz oblasti GIS-a u Katalogu radnih mesta u javnim

službama i drugim organizacijama u javnom sektoru... 

Član 5. 

Član Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Pravno lice kao 

člana Udruženja predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik. Udruženje vodi evidenciju svojih članova. Evidencija obuhvata podatke o danu učlanjenja i danu prestanka 

članstva, plaćanju članarine, ličnim podacima, kontakt adresi i drugim relevantnim podacima. 

Član 6. 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave 

o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku

članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora Udruženja. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje 

odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.  

Napomena o privatnosti podataka: 

U skladu sa “Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti“ i drugim relevantnim propisima, „GIS udruženje Srbije" kao obrađivač ličnih podataka prikupljenih putem ove forme 

neće, bez izričite dozvole nosioca podatka, iste davati trećim stranama, fizičkim i pravnim licima, niti ih koristiti u bilo koju drugu svrhu i namenu, koja nije navedena u 

ovom dokumentu i drugim aktima Udruženja. 



П Р И С Т У П Н И Ц А 

На основу члана 5. Статута Удружења ”ГИС УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ”, 

jа ____________________________________________________ (име, име родитеља и презиме), рођен/а ________________, 

у ________________________________________  ЈМБГ: _____________________________  Л.К. РЕГ.БР: ____________________, 

издата у __________________________________ , адреса становања: ________________________________________________, 

контакт телефон: _____________________________ , е-mail:_________________________________________________________, 

по занимању  ________________________________________________________________________________________________, 

прихватам циљеве и Статут и добровољно приступам Удружењу ”ГИС УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ”. 

У ________________________________, 

дана _____________________________. 

Име и презиме: 

__________________________________ 
(Потпис) 



ИЗВОД ИЗ СТАТУТА 

Удружења ”ГИС УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ” 

Члан 1. 

Удружење „ГИС УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно струковно удружење, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области профeсионализације, промоције, примене и развоја географског-информационог система (у даљем тексту: ГИС), повезивања ГИС 

стручњака и заједничко заступање интереса чланова удружења. 

Члан 2. 

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: размена знања и искустава, пружање стручне помоћи, популаризација и афирмација ГИС-а уз 

поштовање принципа квалитета и ефикасности, дефинисање радних места за ГИС у локалним самоуправама, јавним и другим предузећима и организацијама, 

повећање броја директних и индиректних корисника ГИС-а, унапређење информисања грађана, правних лица и других корисника и промовисање ГИС-а кроз 

издавачку делатност. 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито (извод): 

1) организује запослене који се професионално баве ГИС-ом и друге стручњаке ради размене знања и искустава у области ГИС-а;

2) предлаже државним органима, органима локалне самоуправе и другим организацијама дефинисање назива радних места из области ГИС-а у Каталогу радних

места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору... 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити свако физичко или правно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења. 

Правно лице као члана Удружења представља један овлашћени представник. Удружење води евиденцију својих чланова. Евиденција обухвата податке о: дану 

учлањења и дану престанка чланства, плаћању чланарине, личним подацима, контакт адреси и другим релевантним подацима. 

Члан 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем 

писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа 

Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о 

разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.  

Напомена о приватности података: 

У складу са “Законом о заштити података о личности“ и другим релевантним прописима, „ГИС удружење Србије" као обрађивач личних података прикупљених 

путем ове форме неће, без изричите дозволе носиоца податка, исте давати трећим странама, физичким и правним лицима, нити их користити у било коју другу 

сврху и намену, која није наведена у овом документу и другим актима Удружења. 
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