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Ч Л А Н А Р И Н А 
 
  
ИНДИВИДУАЛНА ЧЛАНАРИНА 
 
Индивидуална чланарина:  23 евра + 500 динара. 
 
Чланарина за студенте и пензионере: 11 евра + 300 динара. 
 
Чланарина за придружене чланове: 130 евра + 1.000,00 динара. 
 
Напомена: девизни део се рачуна у динарској противвредности по вишем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате 
 
Број рачуна Националног комитета ICOM-а Србије за уплату је:  205 - 24776 – 62 
 
Позив на број: БРОЈ ЧЛАНСКЕ КАРТЕ! 
 
Адреса: Народни музеј у Београду, Трг Републике 1а. 
 
Сврха уплате: Чланарина за НК ICOM Србије за 2016. годину 
 
 
НАПОМЕНА: Молимо Вас да имате у виду да правна лица не могу сносити трошкове 
индивидуалне чланарине за своје запослене. НК ICOM Србије неће бити у 
могућности да издаје предрачуне или рачуне правним лицима за плаћање 
индивидуалних чланарина. 
 
 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЧЛАНАРИНА 

Институционалну чланарину плаћају правна лица према обрачуну који ће бити 
посебно израђен у сваком конкретном случају, а према категоријама одређеним од 
стране ICOM-а. Број маркица на које институционални члан има право зависи од 
висине годишње чланарине, односно од категорије у коју се сврстава.  

Динарски део чланарине за институционалне чланове износи 5.000,00 динара. 

Молимо да се за више информација и издавање предрачуна за плаћање 
институционалних чланарина обратите благајнику НК ICOM-a Србије Маријани 
Петровић на е-маил адресу marijana.petrovic@mpu.rs   
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Истовремено, желимо да вас подсетимо да цена годишње чланарине може да 
обухвати и чланство у једном од тридесетак ICOM-ових Интернационалних комитета 
специјализованих за различите музејске активности.  

Списак Интернационалних комитета можете погледати на адреси: 
http://icom.museum/the-committees/international-committees/ .  

Ради учлањења у одређени Интернационални комитет неопходно је попунити 
формулар који можете преузети са http://icom.museum/the-committees/international-
committees/ .   

Попуњени формулар можете послати секретару НК ICOM-a Србије на 
icom.serbia@gmail.com . Приликом приступања Интернационалном комитету се не 
добија нова картица већ је учлањење аутоматско.  

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

Приликом преузимања маркица потребно је: 

 предходно контактирати секретара Ану Ковачевић и најавити долазак на  

063 108 0831 или на icom.serbia@gmail.com ; 

 маркице се преузимају у Природњачком музеју у Београду, Његошева 51 

 доставити примерак уплатнице као доказ о уплати чланарине  

 

 
 

 


