
AKADEMSKI PLIVAEKI KLUB,, Z R I NJ S
N[B Banka d.d. Sarajevo, iiro radun broj: 1327002013936794
UniCredlt Bank d.d. Mostar iiro radun broj: 33al?O22l2ll32l6
lD broj Kluba: 4227605050009
UniCredit Bank d.d. Mostar devizni raiun broj: 20011137101
IBAN BA39 3381 3048 1234 5189; SWIFT: UNCRBA 22

K 1..

Broj: 124-5118
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Na temelju dlanka 13. Statuta Akademskog plivadkog kluba ,.Zrinjski", PredsjedniStvo
Akademskog plivadkog kluba ,.Zrinjski" na 18. sjednici odrZanoj dana 21.05.2018. godine
donosi

OD L UKU
O VISINI CLANARINE

I
Ovom Odlukom utvrduje se visina dlanarine za sve kategorije dlanova Akademskog

plivadkog kluba ,,Zrinjski" (u daljem tekstu: Klub).

II
Plaianje dlanarine u Klubu je obvezno.
Svi dlanovi Kluba duZni su plaiati dlanarinu bez obzira na dolaske na treninge

(prehlade, Skolske i druge obveze itd.). Obveza plaianja dlanarine prestaje prestankom dlanstva
u Klubu sukladno odredbama Statuta Kluba.

Iz plaienih dlanarina Klub financira svoje djelatnosti i provodenje programa rada
Kluba.

III
elanarina za prvih Sest mjeseci, ukljuduju6i Skolu plivanja/obuka neplivada iznosi po

polazniku:
Za I polaznlka - 80,00 KM / mjesedno,
Za2 polaznika iz iste obitelji 70,00 KM / mjesedno,
Za3 polaznika iz iste obitelji - 60,00 KM / mjesedno.

Nakon Sest mjeseci dlanarina u Skoli plivanja iznosi po dlanu:
Za 1 polazntka - 40,00 KM i mjesedno,
Za2 polaznika iz iste obitelji - 35,00 KM / mjesedno
Za3 polaznlka iz iste obitelji - 30,00 KM i mjesedno
Za tetvrlog i svakog sljedeieg polaznika iz iste obitelji ne pla6a se dlanarina.
Clanarina se upla6uje do 20. dana u tekuiem mjesecu za tekudi mjesec na radun Kluba

putem uplatnice iti na blagajni Kluba.

IV
Clanarina za program Plivadi - nadecatelji iznosi po dlanu:
Za I dlana - 40,00 KM i mjesedno,
za2 dlana iz isre obitelji - 35,00 KM / mjesedno,
Za3 dlana iz iste obitelji - 30,00 KM / mjeseino,
Za telvrlog dlana i svakog sljedeieg dlana iz iste obitelji ne plaia se dlanarina.
Clanarina se uplaiuje do 20. dana u tekuiem mjesecu za teku6i mjesec na radun Kluba

putem uplatnice ili na blagajni Kluba.
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V

U sludaju neredovitog plaianja dlanarine ukidaju se popusti za dvoje ili vi5e dlanova iz
iste obitelji, te dlanarina iznosi 40,00 KM / dlanu, bez obzira na broj dlanova iz istc obitelji.

Nakon Sto uplata dlanarine postane redovita Klub moZe razmotriti vraianje povlastice
pla6anja dlanarine s popustom

VI
Punoljetni dlanovi Kluba - plivadi (natjecatelji) plaiaju godi5nju dlanarinu u iznosu od

50 KM i plaia se unaprijed za godinu dana.

VII
Osobe ovla5tene od strane Uprave kluba za prikupljanje novca od dlanarina obvezni su,

najmanje dva puta u tekuiem m.jesecu, predati cjelokupni prikupljeni iznos novca Rizniiaru
Kluba uz detaljnu specilikaciju.

VIII
Sukladno dlanku 15. stavak b) Statuta Kluba, dlanovi Kluba koji dva mjeseca uzastopno

ne plate dlanarinu prestaju biti dlanovima Kluba uz obavezu plaianja nepodmirenih dlanarina.
Clan za kojeg nije upladena dlanarina do 20. dana u tekuiem mjesecu - prema odluci

Uprave Kluba, moZe nazoditi treningu ali ne moZe trenirati niti nastupati za Klub dok dlanarina
ne bude podmirena.

Ponovni upis u Klub ili dobivanje suglasnosti za prelazak u drugi klub biti ie moguri
nakon podmirenja zaostalih dlananna.

Clanovi Kluba ili roditelji duZni su duvati presliku uplatnice ili potvrde o uplaienoj
dlanarini kao dokaz uplate te istu na zahtjev odgovome osobe iz Ktuba ili trenera donijeti na
uvid.

Obveza plaianja dlanarine prestaje s datumom prestanka dlanstva u Klubu sukladno
odredbama Statuta Kluba.

IX
Clanu Kluba iznimno moZe biti odobreno pau5alno plaianje dlanarine u iznosu od 10,00

KM i to u sludaju unaprijed najavljenog duljeg izbivanja s treninga zbog opravdanih razloga.
PauSalno plaianje dlanarine odobrava Uprava kluba i to na pismeni zahtjev dlana kluba

ili roditelja.
Odobravanje pauSalnog plaianja dlanarine odobrava se najvi3e za 6 mjeseoi i ne moZe

se odobriti retroaktivno.

.\
Clanovi Kluba koji odlaze na Skolovanje izvan sjediSta Kluba, ne pladaju dlanarinu za

vrijeme izbivanja iz Kluba, a po ponovnom povratku u Klub nastavljaju sa obvezom plaianja
dlanarine.

XI
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana dono5enja.

Stupanjem na snagu ove
dlanarine.

XII
odluke prestaju da vaZi ranije donesena Odluka o visini
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