
 

 

Правилник о наплати чланарина у  

АК Црвена Звезда – Београд 
 

 

 

 

Наплаћивање чланарине 
 

 Чланарина се уплаћује на рачун клуба преко уплатнице. 

 Сваки тренер се води под одређеним бројем (позив на број) који 

се уписује на уплатницу. Уз помоћ позива на број, генерални 

секретар клуба из банкарских извода сачињава списак спортиста 

(по тренерима) који су платили чланарину. 

 Спортиста доноси уплатницу на увид тренеру ради његове личне 

контроле. 

 Уплата чланарине се евидентира у чланској карти и клупској 

евиденционој књизи. 

 Чланарина се уплаћује до 10. у текућем месецу. Према статуту 

клуба спортиста бива опоменут а затим и суспендован уколико не 

измири своје обавезе у року од тридесет (30) дана. 

 Спортиста који из оправданог разлога није долазио цео месец или 

дужи временски период (више месеци), неће плаћати чланарину 

за тај период. 

 Спортиста који је дошао бар на један тренинг, током месеца, 

обавезан је да плати чланарину. 
 



 

 

Узрасне категорије спортиста и висина 

наплате клупске чланарине: 
 

 

 

 Атлетске школе (узраст до 13 година) –3000 динара.  

 

 Старији пионири (узраст до 15 година) – 3000 динара. 

 
 

 Рођени браћа и сестре плаћају 4500 динара. За свако 

следеће дете чланарина је 1500 динара. 

 

 

 Млађи јуниори (узраст до 17 година) – Члан екипе 

Клуба или финалиста Купа Србије 2500 динара, остали 

3000 динара.  

 Сарији јуниори (узраст до 19 година) – Члан екипе 

Клуба или финалиста Купа Србије 2500 динара, остали 

3000 динара..  

 Сениори (узраст од 20 година) Члан екипе Клуба или 

финалиста Купа Србије 2500 динара, остали 3000 динара. 

 

 

 Рекреативци (узраст од 16 година до 24 године-ученици, 

студенти) – 3500 динара. 

 Рекреативци - Ветерани (од 25 година, запослени) – 

4200 динара.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Спортисти који не плаћају чланарину: 

 (Такмичари регистровани за АК Црвена Звезда). 

 

 Старији пионир (излазна година) освајач медаље на државном 

првенству или једно од прва три места на финалу купа Србије. 

 

 Млађи јуниор: такмичар освајач медаље на државном 

првенству, једно од прва три места на финалу купа Србије или 

члан млађе јуниорске државне репрезентације.  

 

 Старији јуниор: такмичар освајач медаље на државном 

првенству, финалу купа,  или члан јуниорске државне 

репрезентације.  

 

 Сениор освајач медаље на државном првенству, финалу купа,  

или члан државне репрезентације. 

 

 Стипендисти Клуба 

 

 

 

Председник АК Црвена звезда 

           Срђан Рашковић 


