
PRAVILNIK O ČLANARINAMA  
ŠKOLE NOGOMETA NK OSIJEK s.d.d. 

ZA 2018/2019 NATJECATELJSKU GODINU  

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom se utvrđuje visina članarine za sve polaznike Škole nogometa NK Osijek u 

2018/2019 natjecateljskoj godini.  

Članak 2. 
Članarinu su obvezni plaćati svi polaznici Škole nogometa.  

Članak 3. 
Mjesečni iznos članarine po polazniku iznosi 200,00 kuna.  

Godišnji iznos članarine po polazniku za jednokratno plaćanje iznosi 1.500,00 kuna.  

Iznimke:  

• Ukoliko ima više polaznika Škole iz iste obitelji drugi polaznik plaća članarinu u 
iznosu od 100,00 kuna. 

• Ukoliko ima više od dva polaznika Škole iz iste obitelji, treći i svaki sljedeći polaznik  
oslobođen je plaćanja mjesečne članarine.  

• Plaćanja mjesečne članarine oslobođeni su polaznici - djeca stradalog hrvatskog  
branitelja iz domovinskog rata te djeca zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.  

• Plaćanja mjesečne članarine oslobođeni su polaznici – djeca kojima su oba roditelja  
preminula.  

• Plaćanja mjesečne članarine oslobođeni su polaznici – djeca čiji roditelji dostave 
rješenje  
Centra za socijalni rad. 

• Plaćanja mjesečne članarine osolobođeni su polaznici – registrirani igrači kadetske i  
juniorske kategorije. 

Članak 4. 
Iz članarina koju su polaznici Škole obvezni plaćati namiruju se u djelomično sljedeći 
troškovi: trenera, individualnog trenera za polaznike, zdravstvene skrbi, sufinanciranja 

priprema, turnira i opreme. 

Članak 5.  
Članarina se plaća za cijelo vrijeme trajanja Škole, odnosno za deset mjeseci. 

Ukoliko polaznik Škole zatraži Istupnicu iz Škole nogometa NK Osijek s.d.d., te je ponovni 
upis u Školu nogometa NK Osijek s.d.d. moguć tek nakon isteka 3 mjeseca od dana 

izdavanja Istupnice. 



Članak 6.  
Polaznici Škole su obvezni članarinu uplatiti do 15. dana tekućeg mjeseca. 

Članarina se uplaćuje na žiro račun NK Osijek s.d.d., IBAN: HR302360000110235148.  

Na uplati je obvezno pod opis plaćanja navesti ime i prezime polaznika - djeteta, godište te 
mjesec za koji se plaća članarina.  

Članak 7.  
Roditelji su obvezni čuvati potvrde o uplatama, te iste na zahtjev trenera dostaviti na uvid.  

Članak 8.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

U Osijeku, 1. kolovoza 2018. godine.  

NK Osijek s.d.d.  


