
УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ РАДНИКА И ЕСТРАДНИХ УМЈЕТНИКА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

«ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ» 
 

 
                                                                           

 
П Р И С Т У П Н И Ц А 

 
Молим Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске,                                                          да 
ме прими у своје чланство 
 

 
Презиме и име   _____________________________________________   Име једног родитеља  ___________________ 
 

ЈМБ               Мјесто  рођења  ______________    Датум рођења  ___________
 

Општина  _____________________   Националност:  ____________________  Држављанство:  ___________________ 
 

Мјесто становања, улица и број:  ___________________________________________________________       
 

Број личне карте:  ______________________________,    издата у      _________________________________________ 
   

Број путне исправе:   ____________________________,    издата у      _________________________________________ 
    

Број радне књижице: ___________________________,    број за ПИО    _______________________________________ 
 

Број рачуна са назнаком за банку   _____________________________________________________________________ 
 

Е-mail:  _________________________   кућни тел.  _______________________ Моб. тел.  ________________________ 
 

Стручна спрема ______________________________,  Занимање – квалификација   _____________________________ 
 

Оспообљеност за естрадну дјелатност:    ________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Специјалност:  ______________________________________________________________________________________ 
  

Досадашњи стаж на естради:  _________________________________________________________________________ 
  
Друштвене активности сродне естрадној дјелатности :   ___________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Друштвена  признања: _______________________________________________________________________________ 
 

Брачно стање:  __________________ , Име и презиме брачног друга: ________________________________________ 
 
Имена и датуми рођења дјеце:  _______________________________________________________________________ 
 

Социјално осигуран по основу:  ________________________________________________________________________ 
 

Изјављујем да су ми познате одредбе Закона о естрадној дјелатности, Статута и других одлука Удружења по 
којима сам као естрадни  извођач (умјетник-радник) дужан обављати  естрадну дјелатност. 
 
Обавезујем се да ћу приступити  пред стручну Комисију Удружења  ради утврђивања оспособљености за бављење 
естрадном дјелатношћу и доношења  Рјешења о утврђивању својства естрадног радника и естрадног умјетника.  
 

Уједно се обавезујем да ћу се у цијелости придржавати одредби Статута Удружења естрадних радника и естрадних 
умјетника Републике Српске. 
 
У    _____________  дана  _________   20 ____   год.                                              Потпис: 
                                                                                                                          ____________________ 
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