
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ČLANARINE I 
DRUGIM OBVEZAMA ČLANOVA  

TUROPOLJSKE UDRUGE SKAUTA „TUR“ U 2021. GODINI 
 

 

Članovi udruge, odnosno roditelji ili skrbnici u njihovo ime, u 2021. godini imaju 

obvezu financijski sudjelovati u namirenju troškova aktivnosti i rada udruge kroz 

sljedeće oblike financijskog sudjelovanja: 

a) Godišnja članarina (ČLANARINA) za tekuću 2021. godinu iznosi 150,00 kn i 
uplaćuje se jednom godišnje u razdoblju između 01. siječnja i 01. ožujka, jer 
registracija članova udruge u SIH traje do 15. ožujka svake kalendarske godine. Član 
koji se učlanjuje u udrugu do 01. studenog uz upisninu uplaćuje i godišnju članarinu, 
dok članovi koji se učlane u udrugu od 01.11. do 31.12. tekuće godine na plaćaju 
članarinu za tu godinu, nego tek za predstojeću. U mjesecu u kome je uplaćena 
Godišnja članarina treba biti uplaćen i Mjesečni članski prilog za taj mjesec (jedno 
drugo ne isključuje!) 

b) Upisninu (UPISNINA) uplaćuju novi članovi prilikom učlanjenja u udrugu. Ona se 
uplaćuje jednokratno u iznosu 250,00 kn, nakon što dijete (član) prođe probni 
period u kome nema nikakvih obveza prema udruzi. Kada odluči da želi biti izviđač, 
roditelji tada predaju ispunjenu i potpisanu UPISNICU / UGOVOR O ČLANSTVU, 
PRIJAVNICU ZA TEKUĆU GODINU (s podacima o članu i roditeljima), IZJAVU O 
ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA te uplaćuju Upisninu od koje udruga učlanjuje člana 
u Savez izviđača Hrvatske (SIH), osigurava člana te za njega osigurava nužnu radnu 
odjeću. 

c) Mjesečni članski prilog (ČLANSKI PRILOG) iznosi 110,00 kn mjesečno za jedno 
dijete iz obitelji, odnosno 200,00 kn mjesečno za dvoje ili 280,00 kn za troje djece iz 
iste obitelji te se uplaćuje za svaki mjesec članstva djeteta u udruzi (dakle ne samo 
za mjesece u kojima dijete sudjeluje na nekoj konkretnoj aktivnosti) i to kroz svih 
dvanaest mjeseci u godini. 

Ukoliko planom predviđene programske aktivnosti neće biti moguće provesti 
zbog više sile (propisane mjere prevencije širenja virusa, elementarnih ili prirodnih 
nepogoda i nesreća) predsjedništvo udruge može donijeti odluku kojom se za 
pojedini mjesec članove oslobađa obveze uplate mjesečnog članskog priloga. Ukoliko 
on ipak bude uplaćen, uplata za mjesec na koji se uplata odnosi biti će raspoređena 
za pokriće troškova za mjesec kada uplata nije izvršena ili će se smatrati akontacijom 
za predstojeću višednevnu aktivnost na kojoj će sudjelovati član za koga je uplata 
izvršena.   

d) Dodatni članski prilog (za pojedinu višednevnu aktivnost troškovi koje premašuju 
iznos mjesečnog članskog priloga, uplaćuje se za aktivnosti po odluci Predsjedništva 
objavljenoj uz najavu aktivnosti) uplaćuje se za logorovanje, zborovanje, proljetovanje 
i dvodnevni izlet (npr. dodatni članski prilog za logorovanje “KRK 2020”). 

Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o smanjenu iznosa mjesečnog članskog 
priloga ili dodatnog priloga za višednevne aktivnosti, za pojedinog člana prema obiteljskoj 
situaciji i/ili ekonomskoj situaciji u obitelji, dok odluku o popustu za pojedinog sudionika 
višednevne aktivnosti predsjedništvo donosi na prijedlog programskih voditelja.   



Mjesečni članski prilog treba biti uplaćen u punom i točnom iznosu, uz mogućnost uplate u 
nekoliko mjesečnih članskih priloga odjednom (npr. 110,00 kn x 3 mj. = 330 kn) ili 
punog godišnjeg iznosa mjesečnih priloga odjednom (110,00 kn x 12 mj.= 1.320,00 kn). 

Moguće je objediniti iznos mjesečnog članskog priloga i dodatnog članskog priloga za 
mjesec kada je prijavljeno sudjelovanje člana na aktivnosti koja traži uplatu dodatnog 
članskog priloga (npr. čl.pr. 110,00 kn + dodatni čl.pr. za Zborovanje u Rijeci 190,00 kn = 
300,00 kn), ali nikako nije dopušteno objediniti uplatu članarine i članskog priloga. Ovo su 
različite vrste prihoda koje je računovodstveno različito knjiže.   
 
Novoupisanom članu udruga će u najkraćem mogućem vremenu osigurati nužnu radnu 
odjeću (majicu s obilježjima udruge), koju redovito treba nositi na aktivnostima izvan 
odredske prostorije (npr. na šetnjama, izletima, akcijama, natjecanjima, logorovanju i 
svečanostima udruge), dok će odredsku izviđačku košulju i maramu dobiti (zadužiti) prilikom 
polaganja obećanja/zavjeta,. 
 
Članu koji ne izvršava redovito svoju člansku obvezu uplate članskih priloga biti će 
onemogućeno sudjelovanje na aktivnostima u organizaciji udruge, a nesudjelovanje na 
aktivnostima uvjetuje isključenje iz članstva u udruzi. Drugim riječima: član udruge ne može 
biti osoba koja ne sudjeluje na aktivnostima udruge (izletima, akcijama, višednevnim 
aktivnostima), čak i ako je platila članarinu i povremeno plati članski prilog. 
 
Želja nam je nagraditi one koji ne izostaju s aktivnosti (koji nisu boležljivi, koji zbog priprave 
za prvu pričest ili svetu potvrdu nisu primorani izostajati s aktivnosti, kojima nogometna 
utakmica nije važnija od dvodnevnog zborovanja izviđača ili izleta u nacionalni park). To ne 
znači da ćemo one koji ne mogu biti redoviti kažnjavati. Oni će platiti puni i stvarni 
procijenjeni iznos višednevne aktivnosti (logorovanje, zborovanje, zimovanje), dok ćemo one 
koji su redoviti na mjesečnim aktivnostima i programskim susretima nagraditi nižom cijenom, 
subvencioniranom dotacijom Grada i prihodom od članarina.  
 
Vjerujem da nitko dobronamjeran neće imati ništa protiv nagrađivanja najboljih, najupornijih, 
najredovitijih i najgorljivijih. Tako smo i do sada nagrađivali one koji su osvajali medalje na 
natjecanjima, a najbolji su imali privilegiju postati programski voditelji - volonteri, kojima 
odred pokriva troškove sudjelovanja na aktivnostima temeljem Zakona o volontiranju. 
 
Udruzi nije namjera nikoga kažnjavati, jer za to nema pravo, ali ima pravo i mogućnost 
nagraditi one koji to zaslužuju i tako ih motivirati te im pokazati da je njihov trud i rad 
primijećen i da ga cijenimo. 
 
Sva prava i obveze koje preuzima udruga i član, odnosno u njegovo ime roditelji, prilikom 
učlanjenja u udrugu biti regulirana Ugovorom o članstvu/ Upisnicom, u kome će roditelji 
iskazati jesu li s istim suglasni, te jesu li spremni u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti djeteta 
udrugu izvijestiti o zdravstvenom stanju i poteškoćama djeteta.  
 
Korektno je i znak poštovanja prema programskim voditeljima u udruzi, kojima roditelji 
povjeravaju svoje dijete (u interesu njegove sigurnosti, razvoja i zadovoljstva) i njenom 
vremenu koje stavlja na raspolaganje udruzi i daruje djeci, obavijestiti ih pravovremeno i 
unaprijed o razlogu nemogućnosti dolaska djeteta na redovitu tjednu aktivnost (na kojoj 
ga se očekuje) ili na aktivnost na koju je dijete prijavljeno. 
 
Dakle, nužno je obostrano razumijevanje, povjerenje, poštivanje i pristojna komunikacija 
između udruge (programskih voditelja) i roditelja (skrbnika), jer zajednički nam je cilj i interes 
djeci osigurati zdravo i sigurno odrastanje te kvalitetnu i cjelovitu izgradnju u zdravu, aktivnu i 
odgovornu osobu. U tome im mi odrasli trebamo biti primjer vlastitim odgovornim 
ponašanjem. 


