
UDRUGA BRANITELJA LIPIKA 1991. GODINE 
 
 
 

Udruga branitelja Lipika 1991. godine / Marije Terezije 27. Lipik 34551, Hrvatska / udrugabraniteljalipik1991@gmail.com  

PRISTUPNICA 
(zamolba za prijem u Udrugu branitelja Lipika 1991. godine) 

 

Izražavam želju za pristup u članstvo Udruge branitelja Lipika 1991. godine kao (označite jednu opciju): 

☐ REDOVNI član 

☐ POČASNI član 

☐ PRIDRUŽENI član 

Izjavljujem da sam upoznat s pravilima o članstvu u Udruzi branitelja Lipika 1991. godine (Pravila se nalaze na web 

stranici; http://ub-lipika-1991.hr/hr-hr/O-nama a također i otisnuta na dnu ove Pristupnice). 

Iz tog razloga dajem svoje podatke u svrhu procesa odlučivanja o prijemu u članstvo Udruge, te u slučaju odobrenog 

zahtijeva u svrhu vođenja evidencije članstva Udruge. 

Ime: 
 
 

Prezime:  

Datum 
rođenja: 

 
 

OIB:  

Ulica i kbr: 
 
 

Mjesto 
stanovanja: 

 

Telefon: 
 
 

E-mail:  

 

Napomene (ako niste s područja Grada Lipika, molimo Vas opišite ukratko svoje sudjelovanje u obrani Lipika 

1991.godine): 

 

 
 

 

Davanjem gore navedenih podataka dozvoljavam Udruzi branitelja Lipika 1991. godine da me kontaktira u vezi ove 

Zamolbe za prijem u članstvo, a u slučaju odobrenja pristupa u članstvo, u vezi svih budućih aktivnosti Udruge. 

Datum podnošenja zamolbe za prijem u članstvo:  

Vlastoručni potpis 
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Članstvo u Udruzi branitelja Lipika 1991. godine 

Redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj sa statusom dragovoljca Domovinskog 

rata koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika najmanje 30 (trideset) dana do dana o6. prosinca 1991. godine, koji je 

zainteresiran za rad u UB Lipika 1991. godine i prihvaća odredbe Statuta Udruge. 

Iznimno, redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u 

obrani Lipika i manje od 30 (trideset) dana, ako je ostvario status HRVI s osnove stradavanja u obrani Lipika u 

navedenom razdoblju. 

Redovni članovi UB Lipika 1991. godine imaju pravo odlučivanja o radu Udruge putem redovnih i izvanrednih Skupština 

Udruge, te pravo da biraju i budu birani u tijela Udruge. 

Redovni članovi UB Lipika 1991. godine plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština UB Lipika 1991. godine. 

Članovima koji ne plate članarinu u tekućoj godini status redovnog člana zamjenjuje se statusom pridruženog člana, te 

neće moći birati niti biti birani u tijela Udruge. 

Počasnim članom UB Lipika 1991. godine može postati i član uže obitelji poginulog branitelja koji je aktivno sudjelovao u 

obrani Lipika do dana o6. prosinca 1991. godine. 

Pridruženim članom UB Lipika 1991. godine može postati hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika do 

dana o6. prosinca 1991. godine. 

Počasni i pridruženi članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Udruge, no imaju pravo davati savjete i prijedloge 

za rad Udruge. 

Osoba koja želi postati redovnim članom UB Lipika 1991. godine podnosi zahtjev Predsjedništvu UB Lipika 1991. godine u 

obliku pristupnice. 

Predsjedništvo odlučuje o prijemu u članstvo, izrađuje odgovarajuću iskaznicu i uvodi ga u registar članstva UB Lipika 

1991. godine. 

O prijemu pridruženih i počasnih članova odlučuje Skupština UB Lipika 1991. godine, a u slučaju da ne zasjeda Skupština 

odluku donosi Predsjedništvo UB Lipika 1991. godine. 

 

(Ispunjava Udruga branitelja Lipika 1991. godine) 

 

Datum zaprimanja Zamolbe:  

Datum odlučivanja o prijemu u članstvo: 

Donošena odluka o prijemu u članstvo: 

☐ Odobreno 

☐ Potrebna dodatna provjera 

☐ Odbijeno 
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