
На основу члана 58. Статута Пливачког клуба „Нови Сад“ (у даљем тексту ПК 
„Нови Сад“) Управни одбор ПК „Нови Сад“ на 5/2019. седници од 23.08.2019. 
године донео је:   

 
Правилник о чланаринама ПК „Нови Сад“ 

 
Члан 1. 

Чланарина представља основни извор финансирања активности ПК „Нови Сад“. 

Члан 2. 
У складу  са чланом 17. Статута ПК „Нови Сад“, чланарину плаћају сви чланови 
Клуба. 

Члан 3. 
Износ чланарине пливача, по категоријама на месечном нивоу: 
1. Школа пливања 
    2 х недељно - 2500,00 динара 
    3 х недељно - 3000,00 динара 
3. Викенд школа пливања (субота, недеља) 
    2 х недељно - 2500,00 динара 
4. Рекреативна група-стилови 
    3 х недељно - 3000,00 динара 
 
5. Предтакмичари – 3000,00 динара 
6. Такмичари регистровани у Пливачком Савезу Србије (ПСС), категорије пионири, 
кадети и јуниори – 2500,00 динара. Статус такмичара, па тиме и плаћање 
чланарине од 2500,00 месечно почиње од  месеца у коме је пливач први пут 
наступио као такмичар за ПК „Нови Сад“ на Првенству Војводине или на Првенству 
Србије за пионире. 
7. Такмичари регистровани у ПСС, сениори, чланови такмичарских група Клуба – 
1000,00 динара. 

Члан 4. 
Такмичари регистровани у Пливачком Савезу Србије за месец август плаћају 
половину износа месечне чланарине. 

Члан 5. 
Уколико је више пливача из уже породице (прво колено), плаћа се једна чланарина 
у пуном износу, а свака следећа се умањује за 40% од пуног износа чланарине. 
Уколико су у питању различити износи, већа чланарина се плаћа у пуном износу, 
док се мања умањује. 

Члан 6. 
Полазници школе пливања, предтакмичари и такмичари плаћају чланарину до 5-ог 
у месецу, за текући месец. 
Уколико чланарина није плаћена до краја месеца за текући месец, полазници 
школе пливања, предтакмичари и такмичари немају право присуствовања 
тренинзима ПК „Нови Сад“ у наредном месецу.  
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Такође, полазници школе пливања, предтакмичари и такмичари немају право 
присуствовања тренинзима ПК „Нови Сад“ ако постоје неизмирене обавезе из 
претходног периода. 

Члан 7. 
Полазници школе пливања, рекреативци и предтакмичари, не плаћају чланарину 
уколико у току месеца нису присуствовали на више од 2 тренинга, а донесу 
оправдање лекара за период који нису присуствовали тренинзима. 
Уколико су полазници школе пливања, рекреативци и предтакмичари, уплатили 
чланарину, а нису присуствовали на више од 2 тренинга и доставили су 
оправдање лекара за период који нису присуствовали тренинзима, уплата се 
пребацује за наредни месец. 
Уписом у периоду од 01-15. у месецу плаћа се цео износ чланарине, а уписом од 
16. до краја месеца плаћа се половина чланарине за текући месец. 
Сви пливачи регистровани у ПСС су у обавези да плаћају чланарину 12 месеци у 
години, без обзира на долазност  на тренинге. 
Одлуку о ослобађању плаћања чланарине за неког пливача регистованог у ПСС, 
доноси Управни одбор ПК „Нови Сад“. 

Члан 10. 
Уплата чланарине се врши искључиво на текући рачун клуба 220-99542-32 . 

Члан 11. 
Управни одбор ПК „Нови Сад“ ће разматрати и донети одлуку у сваком  
појединачном случају која се односи на плаћање чланарине, за случајеве који нису 
обухваћене овим Правилником, а на писмени захтев члана ПК „Нови Сад“.   

Члан  12. 
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се од 01.09.2019. године. 
Ступањем на снагу овог Правилника, претходни Правилник о чланарини престаје 
да важи.  
 

 
 

Председник пливачког клуба „Нови Сад“ 
                                                           Ђорђе Агбаба 

 


