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Ur.broj: ________ 

Datum:   5.2.2020. 
 

 

Na temelju članka 13. Statuta Akademskog plivačkog kluba „Zrinjski“, Predsjedništvo 
Akademskog plivačkog kluba Zrinjski“ na 16. sjednici održanoj dana 03.01.2020. godine 
donosi 

 

O D L U K U 
O   VISINI ČLANARINE 

 

I 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina članarine za sve kategorije članova Akademskog plivačkog 

kluba „Zrinjski“ (u daljem tekstu: Klub). 

II 

Plaćanje članarine u Klubu je obvezno. 
Svi članovi Kluba dužni su plaćati članarinu bez obzira na dolaske na treninge (prehlade, 

školske i druge obveze itd.). Obveza plaćanja članarine prestaje prestankom članstva u Klubu 
sukladno odredbama Statuta Kluba. 

Iz plaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i provođenje programa rada Kluba. 

         

 III 

Članarina za prvo tromjesečje članstva u Klubu iznosi: 

Za 1 člana     80,00 KM / mjesečno, 
Za 2 člana iz iste obitelji   70,00 KM / mjesečno,  

Za 3 člana iz iste obitelji —  60,00 KM / mjesečno. 
 

Za četvrtog i svakog sljedećeg člana  iz iste obitelji ne plaća se članarina. Članarina se 
uplaćuje do 20. dana u tekućem mjesecu za tekući mjesec na račun Kluba putem uplatnice ili 

na blagajni Kluba. 

IV 

Članarina za drugo tromjesečje članstva u Klubu iznosi: 

Za 1 člana     60,00 KM / mjesečno, 
Za 2 člana iz iste obitelji  55,00 KM / mjesečno,  
Za 3 člana iz iste obitelji —  50,00 KM / mjesečno. 

 
Za četvrtog i svakog sljedećeg člana  iz iste obitelji ne plaća se članarina. Članarina se 

uplaćuje do 20. dana u tekućem mjesecu za tekući mjesec na račun Kluba putem uplatnice ili 

na blagajni Kluba. 

V 
Članarina nakon šest mjeseci članstva u Klubu iznosi:  

Za 1 člana   40,00 KM / mjesečno, 
Za 2 člana iz iste obitelji  35,00 KM / mjesečno,    

Za 3 člana iz iste obitelji  30,00 KM / mjesečno. 
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Za četvrtog člana i svakog sljedećeg člana iz iste obitelji ne plaća se članarina. Članarina se 
uplaćuje do 20. dana u tekućem mjesecu za tekući mjesec na račun Kluba putem uplatnice ili 

na blagajni Kluba. 

 

VI 
Punoljetni članovi Kluba - plivači (natjecatelji) plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50 KM 
i plaća se unaprijed za godinu dana. 

VII 

U slučaju neredovitog plaćanja članarine ukidaju se popusti za dvoje ili više članova iz iste 

obitelji, te članarina plaća u punom iznosu bez obzira na broj članova iz iste obitelji. 

Nakon što uplata članarine postane redovita Uprava Kluba može razmotriti vraćanje povlastice 

plaćanja članarine s popustom. 

 

VIII 

Osobe ovlaštene od strane Uprave Kluba za prikupljanje novca od članarina obvezni su, 
najmanje dva puta u tekućem mjesecu, predati cjelokupni prikupljeni iznos novca Rizničaru 

Kluba uz detaljnu specifikaciju. 

IX 
Sukladno članku 15. stavak b) Statuta Kluba, članovi Kluba koji dva mjeseca uzastopno ne plate 
članarinu prestaju biti članovima Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.  
Član za kojeg nije uplaćena članarina do 20. dana u tekućem mjesecu, prema odluci  Uprave 
Kluba, može nazočiti treningu ali ne može trenirati niti nastupati za Klub dok članarina ne bude 
podmirena. 
Ponovni upis u Klub ili dobivanje suglasnosti za prelazak u drugi klub biti će moguć uz pisanu 

zamolbu Upravi Kluba i dokaz o podmirenim zaostalim članarinama. 

Članovi Kluba ili roditelji dužni su čuvati presliku uplatnice ili potvrde o uplaćenoj članarini 

kao dokaz uplate te istu na zahtjev odgovorne osobe iz Kluba ili trenera donijeti na uvid. 

Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom prestanka članstva u Klubu sukladno 

odredbama Statuta Kluba. 

X 

Članu Kluba iznimno može biti odobreno paušalno plaćanje članarine u iznosu od 10,00 KM i 

to u slučaju unaprijed najavljenog duljeg izbivanja s treninga zbog opravdanih razloga. 
Paušalno plaćanje članarine odobrava Uprava kluba i to na pismeni zahtjev člana kluba ili 

roditelja. Odobravanje paušalnog plaćanja članarine odobrava se za izostanke više od mjesec 
dana, a najviše za 6 mjeseci i ne može se odobriti retroaktivno. 

 

XI 
Članovi Kluba koji odlaze na školovanje izvan sjedišta Kluba, ne plaćaju članarinu za vrijeme 

izbivanja iz Kluba, a po ponovnom povratku u Klub nastavljaju sa obvezom plaćanja 
članarine. 

XII 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

XIII 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti ranije donesena Odluka o visini članarine. 

 

 

Predsjednik APKZ 

_______________ 

Dostaviti:                  Petar Jurić 

- Naslovu 

- a/a 


