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ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Место: Кикинда, просторије клуба
Датум: 02.08.2016. године
Време: 18.00 часова
Присутни чланови Извршног одбора:
1) Стојан Богосављев,
2) Бошков Синиша,
3) Мирјана Томашев,
4) Ненад Пепић.
Одсутни чланови Извршног одбора:
1) Ивана Зец – у Црној Гори.
Предложени дневни ред:
1) Усвајање записника са 1. Седнице Извршног одбор,
2) Усвајање Пословника о раду Извршног одбора,
3) Извештај о раду Клуба у периоду од задње седнице Извршног одбора,
4) Извештај о реализацији пројеката који су одобрени Клубу у 2016.
години,
5) Извештај о реализацији подводних радова,
6) Ревизија чланства у Клубу,
7) Одобравање Уговора који стварају обавезе Клубу,
8) Одобравање Уговора о коришћењу опреме у приватном власништву,
9) Извештај комисије за инвентарисање опреме Клуба,
10) Распоред тренинга,
11) Одређивање висине чланарине и права и обавезе чланова Клуба,
12) Књига чланова Клуба.
13) Књига одлука Клуба.
14) Извештај о раду и финансијском пословању заступника у периоду од
01.01.-30.08.2016. године.
15) Извештај о реализацији ронилачког кампа „Миришта“,
Страна 1 oд 12

Ронилачки клуб „Орка“

Записник са 2. седнице Извршног одбора

30.08.2016.

16) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности.
17) Правилник о материјално финансијском пословању.
18) Кодекс понашања чланова Клуба.
19) Правилник о организацији и систематизацији радних места у Клубу.
20) Правилник о чланству.
21) Образци докумената за пријем у Клуб.
22) Ангажовање за потребе Референтног центра за спашавање.
23) Покретање дисциплинског поступка.
24) Задаци за наредни период.
25) Разно.
Дневни ред је једногласно усвојен.
1. ТДР УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1. СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Записник са 1. Седнице Извршног одбора прочитао је председник Извршног
одбора Стојан Богосављев.
Предлог Записника са 1. Седнице Извршног одбора стављен на дискусију.
Није било примедби на предлог Записника са 1. Седнице Извршног одбора.
Предлог записника са 1. Седнице Извршног одбора је једногласно усвојен.
2. ТДР УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Предлог Пословника о раду Извршног одбора је стављен на гласање.
Предлог Пословника о раду Извршног одбора је једногласно усвојен.
3. ТДР ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛУБА У ПЕРИОДУ ОД ЗАСЕДАЊА ЗАДЊЕ
СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Извештај о раду Клуба у периоду од задње седнице Извршног одбора поднео је
Стојан Богосављев.
Истакнуто је да Стојан Богосављев за рад у Клубу није добио било какву
надокнаду за рад и покривање трошкова. За разлику од чланова Клуба којима се
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трошкови пребијају са чланарином, Стојан Богосављев учествује у расподели
трошкова али му се трошак не пребија са ничим.
Извештај о раду Клуба у периоду од задње седнице Извршног одбора је
једногласно усвојен.
4. ТДР ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ
КЛУБУ У 2016. ГОДИНИ
Извештај о пројектима поднео је Стојан Богосављев.
У 2016. години до сада су одобрени пројекти:
1) Набавка опреме за спасавање на води – град Кикинда,
2) Камп „подводни спорт – стил живота“ – град Кикинда и
3) „Спасилачко-ронилачки тим“ – Министарство одбране.
Пројекте је урадио Стојан Богосављев.
Пројекте је реализовао Стојан Богосављев уз помоћ чланова Клуба.
Констатовано је да су средства одобрена по пројектима наменски утрошена.
Истакнуто је да Стојан Богосављев за израду и реализацију пројеката није
добио било какву надокнаду за рад и покривање трошкова.
Извештај о реализацији пројекта Набавка опреме за спасавање на води је
једногласно усвојен.
Извештај о реализацији пројекта Камп „подводни спорт – стил живота“ је
једногласно усвојен.
Извештај о реализацији пројекта „Спасилачко-ронилачки тим“ је једногласно
усвојен.
5. ТДР ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОДВОДНИХ РАДОВА
Извештај о реализацији подводних радова поднео је Стојан Богосављев.
До сада је Стојан Богосављев обезбедио Клубу подводне радове:
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у водопривредном предузећу „Горњи Банат“,

-
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-
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У самом старту је заузет став и понуђено члановима Клуба да учествују у
реализацији подводних радова за надокнаду од 20 еура/дан али као
компензација за пансион и роњења на мору.
Чланови Клуба који су учествовали: Синиша Бошков, Александар Баба, Бурсаћ
Момчило, Александар Аврамов. Поред њих позван је због недостатка људства
и Саша Ристић из Бечеја који је радио под истим условима. Члановима Клуба
је покривен трошак одласка на радове и исхрана.
Стојан Богосављев за уговарање послова и радове није добио било какву
надокнаду.
Извештај о реализацији подводних радова у водопривредном предузећу
„Горњи банат“ је једногласно усвојен.
Извештај о реализацији подводних радова на језеру у Зрењанину је
једногласно усвојен.
Извештај о реализацији подводних радова на купалишту „Пескара“ у
Зрењанину је једногласно усвојен.
6. ТДР РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА У КЛУБУ
Стојан Богосављев је изнео податке о свим члановима Клуба у 2016. години,
доласци на тренинге, учествовање на такмичењима, извршење обавеза.
На основу тога је предложио да се на основу одредби Статута одреди чланство
у Клубу. Стојан Богосављев је предложио да се сви чланови у КЛубу који имају
преко 20% ангажовања (тренинзи и такмичења) приме у редовно чланство али
под условом да до 01.12.2016. године испуне све обавезе. Стојан Богосављев је
предложио да се сва деца узраста од 8-14 година третирају као редовни
чланови Клуба без обзира на степен активности.
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Синиша Бошков и Мирјана Томашев су предложили да граница за децу буде 16
година.
Донета одлука да све деца до 16 година без обзира на доласке на тренинг и
учешће на такмичења буду редовни чланови Клуба.
Усвојена одлука да сви чланови Клуба који су до 30.08.2016. године имали
проценат учешћа у раду Клуба по основу тренинга и такмичења већи од 20%
буду редовни чланови Клуба.
Усвојена одлука да сви чланови Клуба из претходне одлуке имају рок до
01.12.2016. године да испуне услове за редовно чланство. Након 01.12.2016.
године примењиваће се одредбе Статута Клуба о чланству без толеранције.
Једногласно је усвојена одлука да ће чланство сваком члану Клуба престајати
након два месеца не плаћања чланарине. За поновни пријем у Клуб важе
одредбе Статута за плаћање свих неплаћених чланарина или уплату уписнине
у износу од пет месечних чланарина.
7. ТДР ОДОБРАВАЊЕ УГОВОРА КОЈИ СТВАРАЈУ ОБАВЕЗЕ КЛУБУ
Стојан Богосављев је упознао Извршни одбор са
-

Уговором о изради и одржавању интернет презентације Клуба и

-

Уговором о пружању књиговодствених услуга.

Уговор о изради и одржавању интернет презентације Клуба је једногласно
одобрен.
Уговор о пружању књиговодствених услуга је једногласно одобрен. Стојан
Богосављев није гласао због сукоба интереса.
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8. ТДР ОДОБРАВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ У ПРИВАТНОМ
ВЛАСНИШТВУ
Стојан Богосављев је понудио наставак коришћења опреме коју поседује у
личном власништву од стране Клуба без надокнаде уз услов да се редовно
одржава.
Предлог уговора је једногласно усвојен.
9. ТДР ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕНТАРИСАЊЕ ОПРЕМЕ КЛУБА
Стојан Богосављев је прочитао Извештај комисије за инвентарисање опреме
Клуба коју су чинили: Мирјана Томашев, Синиша Бошков и Стојан Богосављев.
Одлучено да до проналажења другог лица магационер Клуба буде Стојан
Богосављев.
Одлучено да до стварања бољих услова део опреме Клуба према потреби буде
складиштен код Богосављев Стојана.
Извештај о инвентарисању опреме Клуба усвојен је једнгласно.
10. ТДР РАСПОРЕД ТРЕНИНГА
Тренер Клуба Стојан Богосаваљев је предложио нови распоред тренинга који
би се примењивао од 05.09.2016. године. Суштина предлога је да се раздвоје
такмичари од не такмичара, деца од одраслих и рекреативци.
Једногласно је усвојен предлог новог распореда тренинга.
Једногласно је усвојена одлука да се нови распоред тренинга примењује од
05.09.2016. године.
Једногласно је усвојена одлука да ће се нови распоред тренинга примењивати
месец дана након чега ће се анализирати и кориговати.
11. ТДР

ОДРЕЂИВАЊЕ

ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ И

ПРАВА И

ОБАВЕЗЕ

ЧЛАНОВА КЛУБА
Стојан Богосављев је образложио предлог да се висина чланарине немења.
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Једногласно је усвојена одлука да чланарина остане 1.000,00 динара за
одрасле (14+) и 500,00 динара за млађе од 14 година.
Једногласно је усвојена одлука да чланарина за „рекреативце“ буде

360,00

динара.
Једногласно је усвојена одлука и дефинисана су права и обавезе чланова
Клуба на основу категорије и плаћања чланарине.
Једногласно је усвојена одлука да члан Клуба који има дуговања по било ком
основу неможе учествовати у наредној активности Клуба док не измири
обавезе.
Једногласно је усвојена одлука да члан Клуба који неможе редовно да
измирује обавезе може поднети молбу Извршном одбору за репрограмирање
или други начин измирења обавеза.
12. ТДР КЊИГА ЧЛАНОВА КЛУБА
На основу Закона о спорту једногласно је усвојен изглед књиге чланова Клуба.
13. ТДР КЊИГА ОДЛУКА КЛУБА
На основу Закона о спорту једногласно је усвојен изглед књиге одлука Клуба.
14.

ТДР

ИЗВЕШТАЈ

О

РАДУ

И

ФИНАНСИЈСКОМ

ПОСЛОВАЊУ

ЗАСТУПНИКА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.08.2016. ГОДИНЕ
Заступник Стојан Богосављев је поднео извештај о раду и финансијском
пословању Клуба у периоду од 01.01,-30.08.2016. године.
Истакнуто је да за свој рад у наведеном периоду заступник није добијао било
какву надокнаду за рад или покривање трошкова пословања, док је настојао да
сваки члан Клуба буде колико је то могуће обештећен за свој рад.
Извештај о раду заступника у периоду од 01.01,-30.08.2016. године је
једногласно усвојен.
Извештај о финансијском пословању заступника у периоду од 01.01,30.08.2016. године је једногласно усвојен.
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Једногласно је донета одлука да следећи извештај о раду и финансијском
пословању заступник поднесе Извршном одбору у децембру месецу 2016.
године.
15. ТДР ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РОНИЛАЧКОГ КАМПА „МИРИШТА“
Извештај о реализацији кампа „Миришта“ је поднео тренер/инструктор роњења
Стојан Богосављев.
Истакао је да је најбоља ствар што су све планиране активности обуке чланова
Клуба реализоване без иједног ронилачког инцидента.
Као проблеме које треба решавати ради унапређења рада на следећим
камповима је истакао:
-

Не поштовање услова кампова: Рајко Мишковић и Дарко Росић
мењали одлуке да иду, па неиду, па иду на камп, тражили (враћено
им је и поред пристанка и потписивања услова кампа) повратак
резервације,

-

Не поштовање рокова плаћања: Ивана Зец, Тихомир Глигорин,
Дарко Росић, Зоран Симић нису платили на време (ни до данас),

-

Приватни послови за време кампа а на штету и ремећење плана
роњења,

-

Конзумирање алкохола, непримерено понашање и угрожавање
мера безбедности.

Једногласно је усвојен извештај о реализацији кампа у Мириштима.
Једногласно је усвојен извештај о финансијском пословању кампа у
Мириштима. Истакнуто је да је тренер/инструктор роњења за свој рад на кампу
није примио било какву надокнаду и надокнаду за покривање трошкова.
Једногласно је усвојен одлука да чланови Клуба који нису измирили обавезе
за камп на мору (Ивана Зец, Тихомир Глигорин, Снежана Литричин и Зоран
Симић, Дарко Росић то ураде најкасније до краја септембра 2016. године. Ако
до тада не измире обавезе Извршни одбор ће размотрити следеће мере.
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ПРАВИЛНИК

О

ДИСЦИПЛИНСКОЈ
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И

МАТЕРИЈАЛНОЈ

ОДГОВОРНОСТИ
Једногласно

је

усвојен

Правилник

о

дисциплинској

и

материјалној

одговорности.
17. ТДР ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Једногласно је усвојен Правилник о материјално финансијском пословању.
18. ТДР КОДЕКС ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА КЛУБА
Једногласно је усвојен Кодекс понашања чланова Клуба.
19. ТДР ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У КЛУБУ
Једногласно је усвојен Правилник о организацији и систематизацији радних
места у Клубу.
20. ТДР ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
Једногласно је усвојен Правилник о чланству.
21. ТДР ОБРАСЦИ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈЕМ У КЛУБ
Једногласно је усвојен изглед образаца: Молба за пријем у чланство, Изјава о
прихватању Статута, Подаци за књигу чланова
22.

ТДР

АНГАЖОВАЊЕ

ЗА

ПОТРЕБЕ

РЕФЕРЕНТНОГ

ЦЕНТРА

ЗА

СПАШАВАЊЕ
Једногласно је усвојен одлука заступника да се на основу молбе Референтног
центра за спашавање на води Црвеног крста Војводине да Ивана Зец иде у
одмаралиште Црвеног крста у Баошићима и ради као спасилац. На основу
молбе Ивани Зец су обезбеђени трошкови превоза, смештаја и исхране и
хонорар
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23. ТДР ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Извештај тренера о некултурном, не примереном, не спортском понашању у
алкохолисаном стању, угрожавању мера безбедности роњења на кампу
Мириште 2016 следећих чланова Клуба: Дарко Росић, Ивана Зец, Тихомир
Глигорин, Снежана Литричин и Зоран Симић поднео је тренер/инструктор
роњења Стојан Богосављев.
На основу извештаја тренера/инструктора роњења једногласно је донета
одлука о изрицању дисциплинских мера члановима Клуба без права на
дисциплински поступак – искључење из Клуба:
1) Ивана Зец,
2) Дарко Росић,
3) Тихомир Глигорин,
4) Симић Зоран и
5) Снежана Литричин.
На предлог тренера/инструктора роњења Богосављев Стојана дисциплинска
санкција је претворена у условну на годину дана. Неведени чланови Клуба у
периоду од годину дана морају редовно да измирују своје обавезе и да не
направе

ниједан

дисциплински

прекршај.

Ако

направе

било

какав

дисциплински прекршај казна се преиначује и аутоматски се примењује мера
искључење из Клуба.
Једногласно је усвојена одлука да се одбије „захтев“ Дарка Росића (у видно
алкохолисаном стању) да му Стојан Богосављев врати новац од спонзорства
који је он обезбедио у износу од 20.000,00 динара јер новац није дат
Богосављев Стојану већ Клубу. Новац од спонзорства је утрошен за активности
Клуба како је и дефинисано у уговору.
24. ТДР ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Усвојен је план рада и задаци за наредни период:
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1) Одлазак на такмичење у Београд, такмичење деце узраста 8-15 година у
подводним вештинама, 04.09.2016. године, закупити минибус, чланови
сами сносе трошкове пута, нема котизације за такмичење,
2) Чланови Клуба спасиоци на води ће учествовати у реализацији „Трка за
срећније детињство“ 01.10.2016. године,
3) Организовати

III

коло

Српске

националне

лиге

у

подводним

спортовима 8/9.10.2016. године,
4) Организовати првенство Србије у подводним спортовима 11/12.11.2016.
године,
5) Организовати AIDA такмичење – отворено првенство Војводине, према
календару AIDA International, 26/27.11.2016. године,
6) Организовати

VII

међународни

фестивал

подводног

филма

и

фотографије 02. или 03.12.2016. године,
7) Семинар тренера/инструктора роњења је 16.10.2016. године у Београду,
8) До краја године би требало да се одржи Скупштина AIDA Србија,
9) Формирати дисциплинску комисију,
10) Роњење у Белој цркви 17/18.09.2016. године за полазнике курса за MSD,
унајмити минибус, чланови Клуба сами сносе трошкове превоза, исхране
и смештаја,
11) Обезбедити средства у износу од 900 еура за трошкове атеста боца, атест
је урађен,
12) Израдити предлог Пословника о раду Скупштине Клуба и што пре
ставити на интернет презентацију,
13) Што хитније пронаћи модел за санирање/израду ормара за смештај
опреме на базену,
14) Набавити обруче за полигон према стандардима, 90 цм,
15) Наредна седница Извршног одбора у новебру ради припреме редовне
годишње Скупштине, а по потреби и раније.
25. ТДР РАЗНО
Наредна седница Извршног одбора ће се одржати у новембру месецу и на
седници изврштити припреме за Скупштину клуба..
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За скупштину Клуба припремити и предлог за попуну места члана Извршног
одбора уместо Иване Зец

којој

је престало чланство у Клубу

због

дисциплинске грешке искључење из Клуба без права на дисциплински
поступак.
У Кикинди 30.08.2016. године.

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА:

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА:

1) Синиша Бошков

Стојан Богосављев

_________________________

____________________________

2) Мирјана Томашев
_________________________
3) Ненад Пепић
_________________________
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