
      На седници Управног Одбора џудо клуба ''Олимп'', дана 20.03.2015.г. донета је следећа 

ОДЛУКА 

О ВИСИНИ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ У 2015.г. 

1. Годишња чланарина у висини 30.000,00 динара. Плаћа се у 10 месечних рата тј. 

3.000,00 дин. месечно и то са прекидом у јулу и августу ако Клуб нема активности. 

2. Годишња чланарина у висини 45.000,00 динара у случају двоје деце из исте 

породице. Начин наплате исти тј. у 10 месечних рата. 

3. Годишња чланарина у висини 60.000,00 динара у случају троје деце из исте 

породице (треће дете бесплатно). Начин наплате исти тј. у 10 месечних рата. 

4. Годишња чланарина у висини 20.000,00 динара у случају када члан Клуба својим 

активностима помаже рад Клуба. Начин наплате исти тј. у 10 месечних рата. 

5. Годишња чланарина 15.000,00 динара у случају када је члан Клуба слабијег 

материјалног стања. Начин наплате исти тј. у 10 месечних рата. 

6. Годишња чланарина (у целости или у 10 месечних рата) уплаћује се на жиро 

рачун џудо клуба ''Олимп'' 205-3915-80 код Комерцијалне банке А.Д. 

Приложити копију уплатнице као доказ о уплати. 

7. Члан клуба се може ослободити плаћања чланарине ако: 

- има изузетне заслуге као такмичар Клуба 

- ако својим радом значајно помаже у раду и функционисању Клуба 

- ако је изузетно лошег материјалног стања а процена је да показује таленат и да је     

  перспективан за даље напредовање у спортском смислу. 

8. У случају да Клуб има активности и током јула и августа у текућој години, активни 

чланови ће платити и додатне две месечне чланарине, у складу са категоријом којој 

припадају по висини одређене чланарине. 

9. Висина чланарине није одређена бројем одрађених тренинга у току месеца, тј. 

константна је без обзира на број долазака или изостанака. 

10. У случају да члан Клуба није измирио на време обавезу уплате чланарине због 

прекида и паузе у тренинзима изазване болешћу, школским тј. пословним 

обавезама, или због других разлога, по наставку тренажног процеса прво измирује 

обавезу уплате заосталих чланарина. На ово ће бити обраћена пажња у јануару и 

јуну месецу када су распусти. 

11. Клуб није у обавези да сачува чланство у Клубу члану који је изостао и који касни 

са уплатом чланарине, већ ће предност у том случају имати новоуписани чланови. 

12. Одлуку о категоризацији плаћања чланарина чланова Клуба врши  Генерални 

секретар. 

                                                                                                  Председник ЏК ''ОЛИМП''                                                                                                         

                                                                                                                    Марко Стојановић 


