КОМОРА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ
Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд, office@kms.rs, www.kms.rs
T: 011 450 27 53, М: 069 000 000 3 MB: 28325479, PIB: 112535136

ПРИСТУПНИЦА
Захтев за приступање у чланство
Физичко лице
Правно лице
(упишите х у квадрат који одређује Ваш избор)
Организација где сте (ако јесте) завршили основну обуку за посредника, медијатора

Обавезни подаци за физичко лице:
ИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ РОЂЕЊА
ЈМБГ
АДРЕСА
СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ

Стручна спрема

БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
Еmail
Обавезни подаци за правно лице:
НАЗИВ
СЕДИШТЕ
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК
БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА______________________________________________
Еmail

* Овај износ плаћају само нови чланови и то само за прву годину, а сваке следеће године чланарина је 1.000,00 месечно
** Бесплатно један пут
***Бесплатно два пута
****Бесплатно 3 пута

Својим потписом потврђујем приступање у чланство Коморе Медијатора Србије и прихватам сва права и
обавезе које произилазе из Статута и других аката Правне коморе Србије.
У Београду,
(датум)

штампаним словима
(име и презиме)

(потпис)
Кандидат за чланство, уносом података гарантује за тачност и истинитост унетих података у складу са
чланом 301, став 1. Кривичног закона РС (сл. гласник РС, бр 85/2005, 88/2005, испр, 107/2005, -испр,
72/2009, 121/2012, 104/2013 и 109/2014).
Попуњену и потписану приступницу можете послати путем електронске поште на: office@kms.rs или
доставити путем поште на адресу: Комора Медијатора Србије, Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд.
По пријему и обради приступнице, обавестићемо Вас о одлуци управног одбора, а када будете примљени
послаћемо Вам уплатницу за уплату чланарине.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ КОМОРЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ
Комора медијатора Србије не објављује, нити ће икада објавити личне податке својих чланова, осим оних
података које чланови својом вољом публикују (нпр. биогафија, број телефона, Еmail и слично).
Комора медијатора Србије, не уступа, нити ће икада уступати, личне податке својих чланова, осим на
писмени захтев истражних органа и органа МУП РС, а у складу са важећим позитивно правним
прописима Републике Србије.

