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Образац 3 

Евиденциони лист члана спортског удружења/спортског друштва/спортског савеза –  

правног лица 

 

Спортски гимнастички клуб „Звезда“ Пожаревац 

(назив спортског удружења/спортског друштва/спортског савеза) 

 

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ ЧЛАНА – ПРАВНОГ ЛИЦА 

 

Број листа ________________ 

 

 

НАЗИВ  

(пун и скраћени) 

пун назив:Спортски гимнастички клуб „Звезда“ 

скраћени назив:СГКЗ 

СЕДИШТЕ  

(општина, улица и број) 

општина:Пожаревац 

улица и број:Братства Јединства 7, лок.5 

МАТИЧНИ БРОЈ 17685589 

ПИБ број 105137854 

БАНКОВНИ ТЕКУЋИ РАЧУН 

(број, назив и седиште банке) 

назив и седиште банке: Банка Интеса, Пожаревац 

број рачуна: 160-497276-11 

БРОЈ БУЏЕТСКОГ РАЧУНА 

(ТРЕЗОР) 

840-1318763-81 Управа за трезор 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 063/234712 

БРОЈ ФАКСА / 

ИМЕЈЛ АДРЕСА jovanigoran@ptt.rs 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

(WEB АДРЕСА) 

/ 

УПИС У РЕГИСТАР (орган код 

кога је извршен упис, број у 

регистру, број и датум решења о 

упису) 

орган:Агенција за привредне регистре; Регистар 

удружења, друштава и савеза у области спорта 

број у регистру: 7872/2012; 12176/2017 

број и датум решења: 7872/2012 ; 30.07.2007. 

ВРСТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

спортско удружење, спортско 

привредно друштво, спортско 

друштво, грански спортски 

савез, спортски савез за област 

спорта, територијални спортски 

Спортско удружење 
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савез, друго удружење / савез у 

области спорта, предузетник за 

обављање спортских 

делатности; организација за 

обављање спортских 

делатности; друга организација 

ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ 

УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

Спортски Савез Града Пожаревца, 

Гимнастички Савез Србије 

ДАТУМ УСВАЈАЊА 

СТАТУТА 

20.09.2017. 

ЗАСТУПНИК 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Миле Цветковић, председник Спортско 

гимнастичког клуба „Звезда“ 

ГРАНА / ОБЛАСТ СПОРТА Спортска гимнастика 

БРОЈ ЧЛАНОВА  укупан број чланова: 50 

број чланова спортиста: 50 

број категорисаних спортиста: 24 

број професионалних спортиста:/ 

број спортиста аматера под уговором:/ 

број чланова спортских стручњака: 2 

број спортских стручњака у радном односу: 

број спортских стручњака ангажованих путем 

уговора о стручном ангажовању: 

број чланова по категоријама чланства: 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

укупан број запослених: 

зброј запослених на неодређено време: 

број запослених са високом стручном спремом: 

ДАТУМ ПРИЈЕМА У 

ЧЛАНСТВО  

01.01.2011.године- редовни чланови Гимнстичког 

Савеза Србије 

 

КАТЕГОРИЈА ЧЛАНСТВА  Такмичарска - Пионирска лига Србије 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ У 

ОРГАНИМА СПОРТСКОГ 

УДРУЖЕЊА 

/ 
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ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ 

КАЗНЕ 

врста:/ 

време трајања:/ 

ДАТУМ ПРЕСТАНКА 

ЧЛАНСТВА У СПОРТСКОМ 

УДРУЖЕЊУ 

/ 

НАПОМЕНЕ / 

 

Датум уноса података 13.02.2018. 

Извор података: _______________ 

 


