
Na temelju članka 44. Statuta Plivačkog kluba „Varaždinske Toplice“ (u daljnjem tekstu: Statut), Upravni odbor (u daljnjem 

tekstu: UO) je na sjednici održanoj dana ____________2013. godine donio 

 

ODLUKU O VISINI ČLANARINE 

  

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina članarine i upisnine za sve kategorije članova Plivačkog kluba „Varaždinske Toplice“ (u 

daljnjem tekstu: Klub). 

 

II. 

Članarina i upisnina koju su članovi dužni plaćati Klubu služe za financiranje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz čl.7 

Statuta.  

Sukladno Statutu: 

• O pristupanju pojedine fizičke ili pravne osobe u status aktivnog člana i fizičke osobe u statusu aktivnog člana-plivača 

u Klub, odlučuje UO temeljem pismene zamolbe te osobe.  

• Svaki aktivni član i aktivni član-plivač dužan je redovito plaćati članarinu te ispunjavati ostale obveze utvrđene 
Statutom za članove Kluba, općim aktima Kluba i odlukama njegovih tijela.  

• Visinu i kategorizaciju članarine utvrđuje UO. Tajnik Kluba vodi evidenciju o plaćenoj članarini. 

• Članstvo u Klubu prestaje ispisivanjem na osobni zahtjev člana, isključivanjem iz članstva Kluba te neizvršenjem 

obveze uplate članarine. 

 

III. 

Pri utvrđivanju visine članarine i upisnine polazi se od načela ravnomjernog sudjelovanja svih članova Kluba sukladno 

pravima i obvezama te njihovom socijalnom statusu. 

 

IV. 

Aktivni  članovi-plivači su sve fizičke osobe obuhvaćene trenažnim procesom prema programu rada u Klubu.  

Upisnina se plaća jednokratno prvi mjesec prilikom upisa u Klub u iznosu od 250,00 kuna i taj mjesec se ne plaća rata 

članarine. Plivačka sezona počinje u mjesecu rujnu tekuće godine i završava u mjesecu srpnju slijedeće godine. Tijekom 

mjeseca kolovoza ne održavaju se redovni treninzi. Upisom u Klub aktivni članovi-plivači obvezuju se plaćati godišnju 

članarinu (u daljnjem tekstu: članarina). Članarina se plaća jednokratno ili u 11 jednakih mjesečnih rata, jedino se ne plaća za 

mjesec kolovoz. Aktivni  članovi-plivači plaćat će mjesečnu ratu u iznosu od 170,00 kuna, odnosno 125,00 kuna po osobi za 

dva (2) člana-plivača iz iste obitelji te 100,00 kuna po osobi za tri (3) člana ili više iz iste obitelji. Mjesečna rata članarine 

uplaćuje se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. Mjesečna rata članarine nije vezana uz broj dolazaka ili nedolazaka na 

trening/školu plivanja tokom mjeseca. Aktivni članovi-plivači koji pohađaju programe sa ograničenim trajanjem plaćaju 

upisninu i rate članarine do završetka programa. 

 

V. 

Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim aktivnostima ili materijalnim doprinosom 

pridonosi razvoju plivačkog spotra i ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba. 

Podupirući članovi će plaćati godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kuna. 

Godišnja članarina uplaćuje se do kraja lipnja za tekuću godinu. Upisnina se ne plaća. 

 

VI. 

Aktivni članovi Kluba mogu biti sve punoljetne fizičke osobe kao i pravne osobe zainteresirane za razvoj Kluba i plivačkog 

športa u cjelini. 

Aktivni član je osoba: 

• koja je državljanin RH 

• koja je navršila 18 godina i poslovno je sposobna 

• koja svojim ugledom i zalaganjem pridonosi razvoju Kluba u cjelini 

• koja prihvaća Statut Kluba 

• koja je predložena od UO 

Aktivni članovi će plaćati godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kuna. 

Godišnja članarina uplaćuje se do kraja lipnja za tekuću godinu. Upisnina se ne plaća. 

  

VII. 

Počasnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je svojim aktivnostima tijekom djelovanja Kluba značajno 

doprinijela njegovu ugledu. 

Počasni članovi ne plaćaju upisninu niti članarinu. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik Kluba 

Tihomir Kišak 


