Na temelju članka 26. Statuta Odbojkaškog Kluba „Multibibus“, Predsjedništvo, na čelu s
predsjednicom Kluba, na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu, dana 21.11.2015. godine,
donosi sljedeći

PRAVILNIK O ČLANARINAMA
ZA ČLANOVE ODBOJKAŠKOG KLUBA „MULTIBIBUS“
Članak 1.
Pravilnikom o članarinama za članove OK „Multibibus“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju se način određivanja iznosa i način plaćanja članarine u OK „Multibibus“ (u
daljnjem tekstu: Klub) te uvjeti za umanjenje i izuzeće od plaćanja članarine.
Članak 2.
Odluku o visini članarine donosi Predsjedništvo Kluba na početku svake sezone, a
najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine.
Visina članarine u programu Kluba iskazana je kao godišnja članarina.
Sezona započinje u rujnu, a završava u lipnju sljedeće godine.
Članak 3.
Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice.
Član Kluba dužan je plaćati članarinu počevši od mjeseca u godini u kojem je postao član
Kluba.
Članak 4.
Plaćanje članarine u Klubu je obavezno za sve regularne članove kluba.
Obveza plaćanja članarine prestaje ispisom iz Kluba.
Članak 5.
Prilikom upisa, punoljetni članovi te zakonski zastupnici maloljetnih članova mogu izabrati
željeni način plaćanja: jednokratnom uplatom ili plaćanjem mjesečnih rata.
U slučaju plaćanja u mjesečnim ratama, članarine se plaćaju u deset istovjetnih rata, u
razdoblju od mjeseca rujna do mjeseca lipnja.
Prva rata dospijeva odmah po upisu, a svaka sljedeća rata dospijeva do 15. dana u
mjesecu za tekući mjesec.

U slučaju jednokratne uplate, uplatu je potrebno izvršiti do kraja rujna, odnosno do kraja
mjeseca u kojem je izvršen upis.
Članak 6.
Članarina se uplaćuje na žiro-račun Kluba, općom uplatnicom ili internet bankarstvom.
Podaci za uplatu:
Iznos: iznos članarine (HRK)
Primatelj: Odbojkaški Klub Multibibus, Petrinjska 33, Zagreb
IBAN:HR8823400091110199050
Model: 00
Poziv na broj: mjesec za koji se uplaćuje – godina - redni broj članice koji djevojčica dobije
od Kluba svojom registracijom
Opis plaćanja: upisuje se ime i prezime članice za koju se plaća članarina i mjesec i godina
za koji se plaća (podatak ''mjesec i godina'' za koji se plaća potrebno je promijeniti kod
svakog sljedećeg plaćanja).
Članak 7.
Na kraju mjeseca, osoba ovlaštena od strane Kluba napravit će provjeru svih uplata. Po
utvrđivanju eventualnih dugovanja pojedinih članova, u razumnom roku dužnici će se
pismenim putem (elektronskom poštom) izvijestiti o visini duga.
Nakon 90 dana od slanja pismene obavijesti, ukoliko obveze nisu podmirene a da pritom
nije bilo opravdanog razloga o kojem je Predsjedništvo Kluba obaviješteno, članica se
automatski suspendira, a za naplatu nepodmirenih obveza poduzimaju se odgovarajuće
stegovne mjere.
Članak 8.
Ukoliko je netko neopravdano dobio upozorenje o neplaćanju, ili je u međuvremenu
podmirio dugovanje, potrebno je potvrdu o uplati dostaviti tajnici Kluba.
Članak 9.
Ako je članica Kluba od prvog do zadnjeg dana u mjesecu izbivala sa klupskih aktivnosti
zbog povrede, bolesti ili nekog drugog razumnog osobnog razloga te je izostanak
pravovremeno (u roku od 5 dana od nastupa spomenutih okolnosti) javila treneru i

opravdala lječničkom potvrdom ili potvrdom od roditelja, članarina joj za taj mjesec neće
biti naplaćena. Ostali slučajevi se ne razmatraju te članica je dužna platiti članarinu.
Članica Kluba iznimno može biti privremeno oslobođena plaćanja članarine na duži period,
u slučaju teže bolesti ili ozljede nakon koje se očekuje dulji oporavak i posljedično dulji
izostanak sa klupskih aktivnosti. U tom slučaju potrebno je lječničku potvrdu dostaviti
tajnici Kluba.
Članici Kluba iznimno može biti privremeno umanjena članarina, ukoliko su u socijalnoekonomskom okruženju članice nastupile okolnosti koje značajno utječu na sposobnost
članice da podmiruje svoje obveze prema klubu, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.
Članak 10.
Predsjedništvo može donijeti odluku o oslobođenju plaćanja jedne ili više članarina za
članicu Kluba, u slučajevima kada roditelj članice značajno doprinosi funkcioniranju Kluba,
bilo u vidu obavljanja određenih poslova važnih za neometano funkcioniranje Kluba,
organizacije natjecanja, pribavljanja financijskih ili materijalnih donacija ili drugih
aktivnosti, te u slučaju slabijih socijalno-ekonomskih mogućnosti članice o čemu je
Predsjedništvo dužno donijeti obrazloženu Odluku.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Odluku o visini članarina iz članka 2. ovog Pravilnika ze sezonu 2015/16 donosi
predsjedništvo u roku dva tjedna od stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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