
На основу чланова 9. и 21. Статута Ватерполо клуба „Војводина“ Нови Сад, Скупштина 
Ватерполо клуба „Војводина“ на седници одржаној дана 16.03.2013. доноси  

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ ВАТЕРПОЛО КЛУБА“ВОЈВОДИНА“ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се висина за поједине  категорије чланова, евиденција 
чланства у Књизи чланова  као и изглед и начин издавања чланске карте члановима 
Ватерполо клуба“Војводина“ Нови Сад ( у даљем тексту:Клуб). 

Члан 2. 

У складу са овим Правилником чланарина је годишња обавеза и чланови Клуба у 
зависности од категорије  уплаћују чланарину на жиро рачун клуба. 

Чланарина се уплаћује једнократно. 

У складу са Статутом клуба чланство у Клубу почиње издавањем чланске карте за 
одређену категорију чланства. 

Члан 3. 

Предлог за висину годишње чланарине утврђује Управни одбор Клуба и доставља 
Скупштини Клуба на усвајање.  

ЧЛАНАРИНА ПРЕМА КАТЕГОРИЈАМА ЧЛАНСТВА 

Члан 4. 

За категорију активних чланова, годишња чланарина се утврђује у висини од 3.000,00 
динара.  

Годишња чланарина за активне чланове може да се измири и умањењем стипендије или 
плате на основу посебне одлуке директора клуба за оне чланове који у складу са актима 
Клуба остварују оваква примања. 

Члан 5. 

За категорију инфраструктуралних  чланова, годишња  чланарина се утврђује у висини 
од 3.000,00 динара.  

Годишња чланарина за инфраструктуралне  чланове може да се измири и умањењем 
примања  на основу посебне одлуке директора клуба за оне чланове који у складу са 
актима Клуба остварују оваква примања. 

 

 



Члан 6. 

За категорију пријатеља клуба, годишња чланарина се утврђује у висини од 3.000,00 
динара. 

 

ЧЛАНСКА КАРТА 

Члан 7. 

Чланска карта је димензија 90 x 60 милиметара. На насловној страни се налази натписи 
„Ватерполо клуб Војводина“ Нови Сад и  „Чланска карта  за текућу годину“ а у 
позадини ових натписа стилизовани клупски грб. 

На полеђини чланске карте се налази место за печат клуба и потпис директора клуба и 
редни број издате чланске карте према Књизи чланова за текућу годину. 

Члан 8. 

Члан клуба коме је издата чланска карта за текућу годину има право на бесплатан улаз 
за све  утакмице и манифестације које Клуб организује. Члан клуба дужан је да је 
покаже на захтев овлашћеног лица чланску карту  приликом посета утакмицама или 
манифестацијама.  

КЊИГА ЧЛАНОВА 

Члан 9. 

О извршеним уплатама годишње чланарине и издатим чланским картама води се Књига 
чланова. У књизи чланова се евидентира име и презим е члана који је извршио уплату 
чланарине, категорија члана за коју је извршена уплата, износ уплате и датум издавања 
чланске карте. Књига чланова се води за сваку календарску годину. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

По усвајању Правилника односно измена и допуна Правилника којом се утврђује 
годишња чланарина за текућу годину  позив за уплату  годишње чланарине биће 
објављен на огласној табли и сајту Клуба. Прилог овг позива је списак чланаова по 
категоријама чланства који су уплатили чланарину у претходној години. 

Рок за уплату годишње чланарине је 30 дана од  дана објављивања позива за уплату 
чланарине, и то за 2013. годину, а за сваку наредну годину до  31. Јануара. 

Изузетно, нови чланови који изразе жељу да приступе Клубу у току године могу и 
након рока из става 1. Овог члана да изврше уплату са даном приступања. 

 



 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Клуба. 

                                                                                                           

                                                                                                            Председник Скупштине 

                                                                                                                Живко Цвјетичанин 
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