СКУПШТИНА КЛУБА 2017
Датум: 27.02.2017. године
Време: 18.00 часова
Место: Центар за стручно оспособљавање Кикинда.
ДНЕВНИ РЕД
-

Конституисање Скупштине
Избор органа Скупштине

-

Усвајање дневног реда

1) Усвајање записника са претходне скупштине,
2) Избор чланова ИО и НО
3) Извештај о раду Клуба и заступника у 2016. години
4) Извештај о финансијском пословању у 2016. години
5) План рада за 2017. годину
6) Финансијски план за 2017. годину
7) Разно
КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
Ронилачки клуб „Орка“ са 01.01.2017. године има: 29 редовних чланова (22
треба да буде пристуно кад се узме у обзир родитељи малолетне деце1) и 10
помажућих чланова. 25 присутно, 4 одсутно. Скупштина има права да доноси
одлуке у складу са Статутом.
Присутни чланови Извршног одбора:
1) Стојан Богосављев,
2) Синиша Бошков,
3) Мирјана Томашев,
4) Ненад Пепић.
Одсутни чланови Извршног одбора:
1) И.З. – није више члан клуба.

1

(2) Томашев Мирјана – Филип, (2) Радивојша Оливера – Марина, (2) Француски – Алекса и

Стафан, (2) Малогајски Јасмина – Тиа, (3) Опачић Радован – Лука, Марко, (2) Средић – Нина,
Никола, (3) Индриковић Бранимир – Марко, Влада, укупно 16 гласова/7 чланова.

Пристуни чланови Надзорног одбора:
1) Душан Микан.
Одсутни чланови Извршног одбора:
1) Маја Матин – није више члан клуба,
2) З.С. – није више члан клуба.
Присутни чланови клуба са правом гласа:
1) Марија Ковачевић Радивојевић– Катарина Радивојевић,
2) Бијелић – Дуња Бијелић,
3) Мирјана Томашев,
4) Мирјана Томашев - Филип Томашев,
5) Кокот Војислав,
6) Синиша Бошков,
7) Микан Лазар,
8) Оливера Радивојша,
9) Оливера Радивојша – Марина Радивојша,
10) Снежана Литричин – Михаило Литричин,
11) Ненад Пепић – Марјан Пепић,
12) Лазар Микан,
13) Бранислав Индриковић – Владимир Индриковић,
14) Бранислав Индриковић – Марко Индриковић,
15) Француски – Алекса Француски,
16) Француски – Стефан Француски,
17) Туцаков – Стефан Туцаков,
18) Зорица Јовандић – Огњен Јовандић,
19) Данило Раца – Огњен Раца,
20) Зорица Средић – Никола Средић,
21) Зорица Средић – Нина Средић,
22) Шибул – Душан Шибул,
23) Радован Опачић,
24) Радован Опачић – Марко Опачић,
25) Радован Опачић – Лука Опачић.
Одсутни редовни чланови клуба:
1) Јелена Попов,
2) Ђурђина Парезановић,

3) Ђорђе Бојовић,
4) Мирослав Бенгин.
Присутни помажући чланови клуба:
1) Снежана Литричин,
2) Бранислав Индриковић.
Одсутни помажући чланови клуба:
1) Драгољуб Тунић,
2) Александар Баба,
3) Едвард Бабински,
4) Ксенија Бабински.
Пристуни гости:
1) Анђа Микан.
У 2016. години 5 чланова Ронилачког клуба је избачено из клуба, 18 чланова
клуба им је престало чланство а 18 нових чланова је дошло у Клуб. Стање у
2016. години је = - 4.
ИЗБОР ОРГАНА СКУПШТИНЕ
Заступник клуба Стојан Богосављев
Скупштине:

је

предложио

Радно председништво:
1) Стојан Богосављев,
2) Синиша Бошков и
3) Мирјана Томашев.
Записничар: Оливера Радивојша.
Оверивачи записника:
1) Драгољуб Тунић,
2) Радован Опачић.
Предлог је једногласно усвојен.
ТДР УСВАЈАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА
1) Усвајање записника са претходне Скупштине,
2) Избор чланова ИО и НО,
3) Извештај о раду Клуба и заступника у 2016. години,

следеће

органе

4) Извештај о финансијском пословању у 2016. години,
5) План рада за 2017. години,
6) Финансијски план за 2017. годину и
7) Разно.
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СКУПШТИНЕ
Записник са претходне Скупштине прочитао је Стојан Богосављев.
Записник је једногласно усвојен.
2. ТДР ИЗБОР ЧЛАНОВА ИО И НО
Због престанка чланства члановима клуба који су били изабрани у органе
клуба, престала им је и функција у органима.
Због наведеног заступник је предложио следеће:
За члана Извршног одбора:
1) Oливера Радивојша уместо Ивана Зец,
А за чланове Надзорног одбора:
1) Радован Опачић уместо Зоран Симић и
2) Јасмина Дрињак Малогајски уместо Маја Матин.
Предлог је једногласно усвојен.
3. ТДР ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛУБА И ЗАСТУПНИКА У 2016
Пре изношења извештаја о раду заступник је предочио присутнима
неколико коментара о раду клуба који су бивши, неостварени, чланови клуба
писали на друштвеним мрежама као и разним органима и телима:
Нурињо Салили: „...Упoзнao сaм срдачне, љубазне, увек спремне на помоћ и
бескрајно ангажоване људе...“
Karl Richter-Trummer: „… топ мотивисани! ... родитељи играча нису оставили
никакву шансу или дилему да се непроба локална храна! Ако не желите да
пропустите српско гостопримство, треба
Богосављеву“ (РК „ОРКА“, прим.тренера).

да

се

обратите

Стојану

„Моји пријатељи су завршили OWD тренинг са Стојаном Богосављем
CSI/CD-4006 у лето 2015. године али и даље нисмо добили своје картице.
Имали смо неких финансијских проблема, али ми смо исплатили у
потпуности ...!“
При томе појединци (познати заступнику) су изнели неистине, 2 полазника
је завршило обуку а 2 није завршило. На безброј позива нису одговарали све
док им нисам „заробио“ новац после тачно годину дана. Обећао сам им

давно да ће колико год буду каснили, картице добити у периоду дупло
дужем, значи две године. При томе не спомињу да су прекршили уговор са
клубом и на тај начин оштетили клуб за око 300.000,00 динара.
„...у име групе ронилаца, велико разочарење са инструктором и заступником
у Србији. Момак вас представља тако лоше, прикупља новац за сертификате,
али их никада не доставља, ствара лажну базу података, избегава порез и
вара људе на много различитих начина. То такође укључује давање дозвола
за роњење апсолутно необученим људима“. Аутор текста познат заступнику.
При томе не спомиње да су остали дужни обуку, роњења, новац, да су
алкохоличари... А посебно је интересантно да неко ко је „сутра“ почео да
рони коментарише коме и како инструктор са тридесетогодишњим стажом и
највишим звањима издаје сертификате.
„Зa рeлaтивнo крaткo врeмe oргaнизoвaти и нaпрaвити вeлики РК мoгу сaмo
мajстoри спoртa. Зa мeнe РК Оркa je нajбoљи клуб у Србији. Дoлaзим дa
рoним пa штa буде“. – непознат аутор.
„Не идите људи у тај клуб!!! Kајаћете се грдно. Kад схватите-биће касно!“ –
аутор текста познат заступнику. При томе не износи податке колико је
профитирао преко клуба, набавио опрему са значајним попустом, сви
трошкови су му плаћени…
У 2016. години рад клуба/заступника се одвијао према следећем:
 УКУПНО АКТИВНОСТИ 2016 = 616
 тренинг = 328/сваки дан = 1
 зарона = 494
 такмичења = 5 организовали на 5 учествовали
 остале активности = 235
 пуњење боца = 64 дана/173 сати
 прешли преко 7.500 км
ТАКМИЧЕЊА = 5+5
- Маратон Београд 6 х 1 место, 6 х 2 место, 2 х 3 место, 1 х 4 мес
-

Вештине деца Београд 8 х прво, 3 х друго
Вештине Бијељина 1 х прво, 1 х друго и 1 х треће место
AIDA Београд 2 друга места

-

AIDA Кикинда 4 трећа места, екипно 2 место
Пријава такмичења у МУП

-

Суђење на такмичењима

-

Прваци лиге Србије

ЗАРОНИ = 494
- Миришта 20 дана = 429 зарон
-

Ада Циганлија 1 дан = 14 зарона
Бела Црква 2 дана = 51 зарон
Радови 14 дана = 10 зарон

-

АТА карнет Београд
Припрема опреме

-

Прање и сушење опреме
Фестивал спорта - 1 дан

-

Камп подводног спорта - 5 дана

-

Вежба „Гњурац 2016“ – 1 дан
Урађено 11 пројеката - 50-50%, сви извештаји предати

-

Одржано 16 састанака
Одржана 1 ванредна скупштина
Присуствовао на 5 састанака

-

Присуство на семинаре 6 дана
Оперативни тренер 8 дана + 2 дана

-

Посета Румунији 2 дана (требао ја, нудио Ј.С, Ишла И.З.)

-

Обука за ронилачко звање Open Water Diver 41 дан
Обука за ронилачко звање Master Scuba Diver 6 стара/4 нова = 31 дан

-

Обука за ронилачко звање Chief Scuba Diver 6 месеци
Обезбеђење смотре пливања – 1 дан
Седница Извршног одбора – 2

-

Прикупљање Пет 32 дана, одвожење 2 дана
Рекреација родитеља 12 дана

-

Фестивал Нечујно Београд – 1 дан
матичне евиденције

-

ажурирање фацебоок 360 дана

-

ажурирање сајта rkorka.com/100 дана
лекарски преглед = 62 члана клуба (6 група)

-

преглед у8 хипербаричној комори = 9 чланова клуба (1 група)
спасиоци на води
o Провера за спасиоце – 2 дана, 6 потврдило 3 НЕ
o Дежурство у Баошићима, Црна Гора – 20 дана 1 спасилац
o Трка за срећније детињство – 1 дан
o Вежба на базену – 1 дан
o Курс за спасиоце – 5 дана 15 детета + 6 одрасли

-

o Дежурство на базену 17 дана 6 од 9
спортски кампови

-

o Камп водених спортова 011 – 2 дана
o Камп подводног рагбија – 2 дана Будимпешта
Богојављење-2016

-

радови
o Зрењанин Језеро
o Зрењанин Пескара
o Старо језеро
o ДТД -1
o ДТД -2
o Канал Банатска Топола

-

VII међународни фестивал подводног филма, фотографије и дечијих
радова
завршни рачун

-

такмичарске књижице/регистрација спортиста
прикупљање чланарине

-

прикупљање пара за остале активности

-

књиговодствено пословање
пререгистрација у складу са новим законом о спорту

-

евиденције:
o Лекарских
o Тренинга

-

o Стручног рада
o Ронилачке обуке
o Рада компресора
o Роњења
o Обуке ронилаца
o Долазака на тренинг
o Књига чланова

-

o Књига одлука
o Записници са седница
Зимски камп – 7 дана

-

Теорија 1* - 7 дана
Теорија 2** - 6 дана

-

Практично 2** - 5 дана

-

Камп подводни спорт-стил живота 4 – дана

-

администрација/правилници
o Предлог Статута
o Предлог пословника о раду Извршног одбора
o Предлог пословника о раду Скупштине
o Предлог пословника о раду Надзорног одбора
o Предлог правилника о чланству
o Предлог дисциплински правилник

-

o Предлог правилника о материјално финансијском пословању
Текстови и прилози за медије:
o Кикиндске
o Кикиндске
o ТВ Рубин
o ВКТВ
o Озон пресс
o Чачанске новине

-

Образложио шта је клуб а шта ронилачки центар
Сарадња (Министарство одбране, Град Кикинда, Црвени крст Кикинда,
Црвени крст Војводине-референтни центар за спасавање на води,
Покрајински секретеријат за спорт, Полицијска станица Кикинда,
Сектор за ванредне ситуације, Еуропхото, Салон пехара Јовановић,
Горска служба спасавања Србије, Српски национални ронилачки савез,
AIDA Србија, AIDA International, Канцеларија за младе, Културни
центар Кикинда, Спортски центар Језеро, Animal Rescue Србија,
Спортски савез Кикинда, Асоцијација ронилачких инструктора, DIWA,
CEDIP, Dolphynboy, Фестивал спорта, Центар за стручно усавршавање,
Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Поп доо Пула, ДТД
Горњи Банат, Теленор, Aquaholic, Српска православна црква, Општа
болница Кикинда, Дом здравља Кикинда, ЈП Аутопревоз, Камп
водених спортова 011, РК Гусар Ниш, РК Српска жандармерија,
Електровојводина, РК Scuba X, Garmin – Infoteam, Mares – Adriatic
Scuba, Murena Segedin, Draeger, CHM, Ekology Action, Messer, Нечујно,
Мађарски ронилачки савез, РК Босна, РК Пантери, ПК Банат, ПК
Кикинда, ВК Жак, Кикиндске – ћирилица, Кикиндске – латиница, ТВ
Рубин, Роломонт, Фодор, Mulheim, Graz, Tisavirag, Check boy, Pirana,
Fusalis, Eger, Немачки ронилачки савез…),

-

Сарадња са државама: Црна Гора, Мађарска, Швајцарска, Аустрија,
Чешка, Федерација БиХ, Република Српска, Немачка…

4. ТДР ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У 2016
ПРИХОДИ 2016
ПРИХОД
293,800.00
292,525.00
42,100.00
37,100.00
34,000.00
29,000.00
17,200.00
8,150.00
7,200.00
4,940.00
2,100.00
37.78
768,152.78

ВРСТА
чланарина
радови
дoнaциjе
котизације
Тeлeнoр
РОНСA
Garmin фeстивaл
рoњeњe Бeлa Црквa
обука Aдa ДВД
PVC смeћe
рoњeњe Aдa
нaкнaдa бaнкa

38%
38%
6%
5%
4%
4%
2%
1%
1%
0.6%
0.4%
0.0%
100%

ПРИХОДИ 2016 – наменски пројекти
ПРИХОД
500,000.00
110,000.00
100,000.00
40,000.00
750,000.00

ВРСТА
пројекат Војска
пројекат Град ванредне ситуаци је
пројекат град Канцеларија за младе
пројекат град купаће гаће
опрема пројекти

38% прикупљених средстава је од чланарине а све друго је ван чланарине.
56% прихода је обезбедио заступник, 5% су донације а 1% остало.
Укупно са приходима од пројекта заступник је обезбедио клубу 84%
средстава и дао на употребу без надокнаде ронилачку опрему вредности око
2.000 еура. При томе заступник је учествовао у финансирању активности
клуба и свог ангажовања у износу од 102.580,00 динара.
РАСХОДИ 2016
ПРИХОД
559,926.47
106,397.00
63,960.00

ВРСТА
опрема
такмичење
дуг море

61%
12%
7%

35,100.00
27,000.00
25,000.00
14,957.62
14,900.00
12,050.00
10,900.00
10,400.00
9,893.50
7,262.00
4,440.99
3,793.00
2,300.00
950.00
204.00
909,434.58

DIWA лиценца
гориво превоз
књиговођа
накнада банка
пререгистрација АПР
обука спасиоци
ТИМС тренер
такси
интернет
РОНСА дозволе, гориво-чланарина
канцеларијски материјал
ПТТ
фестивал
остало
хигијенска средства

Дуг на крају године: -141.281,80 дин око 1.140 еура
ЗАСТУПНИК сам сносио следеће трошкове:
РАСХОД
-500.00
-2,200.00
-1,500.00
-1,200.00
-1,500.00
-1,500.00
-500.00
-27,280.00
-3,900.00
-2,400.00
-29,760.00
-17,360.00
-5,000.00
-1,500.00
-2,700.00
-1,620.00
-160.00
-2.000,00

ВРСТА
лиценца АРИ
чланарина АИДА Србија
пут АИДА Београд
пут Београд деца такмичење
пут Бијељина
пут Београд маратон
пут роњење Ада
море
Бела Црква
преглед у барокомори
ТИМС менаџер
ТИМС судија
телефон море
пут Београд такмичење вештине
пут Будимпешта
спавање+храна Будимпешта
осигурање Будимпешта
Телефон Будимпешта

4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0.7%
0.4%
0.4%
0.2%
0.1%
0.0%
100%

-1.500,00
-104,080.00

купаће гаће

Заступник није наплатио следеће активности:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

радови чишћење језера
радови Пескара
радови ДТД1
радови ДТД2
вађење утопљеника
тражење по каналу
суђење 4 кола
дневнице такмичење
дневнице Бела Црква
дневнице роњење Ада
дневнице море
струја пуњење компресор
вода прање опреме
телефон месечно

Заступнику се не плаћају трошкови:
РАСХОД

ВРСТА
лиценца АРИ
чланарина АИДА Србија
пут такмичења
пут кампови

САМ ПЛАЋАМ море
храна, спавање
трошкови телефона
опрема, купаће, мајице...
стручно оспособљавање
дневница радови
дневница такмичење
0.00

дневница суђење
дневница кампови
дневница роњења

0,00

обука ронилаца

ангажовање судија
продаја књига
реализација пројеката
реализација кампова
радови чишћење језера
радови Пескара
радови ДТД1
радови ДТД2
вађење утопљеника
тражење по каналу
суђење 4 кола
дневнице такмичење
дневнице Бела Црква
дневнице роњење Ада
дневнице море
струја пуњење компресор
вода прање опреме
телефон
одржавање опреме
ситни кварови

Члан клуба који је учествовао и плаћао све активности у 2016. години без
компензације трошкова са чланарином могао је да плати клубске активности
54.300,00 динара а заступник је платио 104.080,00 динара.
НАБАВКА ОПРЕМЕ – у 2016. години је набављена следећа опрема:
количина
1
1
1
12
2
10
4

цена
178,362.00
151,515.60
158,067.50
78,460.00
62,000.00
58,537.20
49,280.00
43,840.40

врста
компресор Bauer
Сонар, акциона камера
чамац
Хера компресор дуг
пераја Мурена х 12
радио станице
комбинезони
прслуци

1
1
5
30
4
1
1
1
5
4
21
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
4
1
6+3
2
1
1
1
50
1
1
3
1

29,900.00
21,875.00
16,000.00
14,880.00
12,040.00
11,774.00
11,321.00
10,800.00
8,653.00
7,875.00
7,450.00
7,440.00
5,910.00
5,209.00
5,000.00
3,848.00
3,000.00
2,375.00
2,375.00
2,000.00
1,920.00
1,755.00
1,500.00
1,302.00
1,300.00
1,300.00
1,000.00
1.000,00
589.00
250.00
150.00
140.00
120.00

лап топ
одело Пионир
5 маски + 5 дисалица
тегови 30 x 2
лопта за рагби х 4
Цреси лампа
конзола Марес
манометар.. Марко
5 појаса + 10 стопера
усник x 4
обручи бели
чизмице
туба
бова
каиш за маску x 5
кациге
колица и ормари
појас за тегове гумени
бљескалица
бова торпедо
сидро
точкови х 4
штипаљка за нос
капуљача 6 ком + 3 гумена појаса
чеп за регулатор х 2
црево инфлатора
прикључак О2
Адаптер ИНТ-ДИН
50 ком пластичне шелне
коноп 10 м
инбус кључеви
кутије за делове 3 ком
левак за уље

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ у 2017. години:
256,440.00
8,680.00
8,410.00

Алајица сервис, 4 БЦД, 13 боца, 7 нових
вентила, 7 стопа за боцу, компресор
део за мотор
4 литре уље за компресор

1,264.00
наруквица за сат
1,255.27
пуњење боце О2
1,200.00
30+30 о ринга
800.00
ПТТ 2 мале боце
400.00
гумице за косу х 20
370.00
спреј за одмашћивање
350.00
1 батерија за сат
300.00
4 батерије за лампу
250.00
1 батерија штопериц
191.00
пиво Мића ватрогасац
110.00
пластичне везице
Заступник је објаснио како настају дугови клуба од почетка рада, када је
позајмио 2 боце, 2 БЦД-а, 3 регулатора, 3 маске и 3 пара пераја па до данас.
5. ТДР ПЛАН РАДА ЗА 2017
МЕСЕЦ
Тренинзи
Сакупљање PET
Ажурир. сајта
Ажурир. фејсбука
Књигoвођство
Чланарина
роњење
Ада Циганлија
Море
Бела Црква
такмичења
Лига
Апнеа
ПП
Вештине
Маратон
UWR
UWH
Фото лов
Обука деце

јануардецембар
+
+
+
+
+
+
април
јул
септембар
март
фебруар
децембар
август
јун
мај
мај
април
јануардецембар

22.
април/мај
април

14. октобар

новембар

новембар

септембар
јул
јун
мај

сеп/окто
август

новембар

OWD
AOWD
Спасиоци дежурство
Спасиоци провера
Спасиоци обука
Тренери/инструкторидозвола за рад
Тренери/инструкторисеминари
Лиценца DIWA
Богојављење
Израда пројекта
Гњурац 2017
Лекарски
Комора
Фестивали
Састанци клуба
Састанци ИО/НО
Васкрс
Скупштина
Нова година
Набавка опреме
Одржавање опреме
Сервис опреме
www, facebook

јануардецембар
јануардецембар
јул
мај
август
јануар
фебруар,
новембар
јануар
19.01.
јан-март
мај
фебруар
11.03.
октобар
месечно
свака два
месеца
април
децембар
децембар
март/април
нон-стоп
април
нон-стоп

април

август

септембар
децембар

ТАКМИЧЕЊА 2017
-

Лига
ПП - Сарајево
Маратон – Ада Циганлија

-

Вештине- Ада Циганлија
Вештине - Бијељина

СПОРТСКИ КАМПОВИ
- 20,21,22.04. Атина подводни рагби
-

08-13.08. Пецх/Мађарска подводни хокеј

-

Подводни хокеј Кикинда – са Мађарима
Пливање перајима Кикинда – са Murena Мађарска

-

Апнеа Кикинда – са Орка Хрватска

ТУРНИРИ ПОДВОДНИ РАГБИ:
-

20/21.05. Поснек – Немачка
01/02.07. Грац – Аустрија

-

01-05.11. Мулхеим – Немачка

Заступник је изнео план да се 2017. године учествује на неколико турнира, у
зависности од могућности, да се 2018. године започне регионална
Аустријско-Мађарска-Чешка лига а за пет година да се почне Евролига.
Роњење на дах ове године је планирано кроз три такмичења, Отворено
првенство Србије, Софија куп и Отворено првенство Војводине.
Подводни хокеј је планиран кроз два турнира, Чешке будејовице – Bud Pig
Cup и II Budapest International Open. Све зависи од интензитета набавке
опреме. Планирана су и два тренинг кампа, један у Кикинди а један у
Пецх/Мађарска са децом узраста до 19 година.
6. ТДР ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017
ИЗНОС

ПРИХОДИ

333,000.00 дин.

чланарина

24%

300,000.00 дин.

пројекти

22%

200.000,00 дин.

радови

15%

178,050.00 дин.

чланови/родитељи

13%

море/роњење

9%

донације

7%

котизација

7%

124,000.00 дин.
100.000,00 дин.
100,000.00 дин.

24,000.00 дин.
Теленор
5,000.00 дин.
сакупљање ПЕТ
1.364,050.00 дин.
И ове године је на заступнику да обезбеди 60% прихода.

21
10

%

ЧЛАНАРИНА
1,000.00 дин.
500.00 дин.

2%
1%

21,000.00 дин.
5,000.00 дин.

7

250.00 дин.

1,750.00 дин.
333,000.00 дин.

+ НАМЕНСКИ ПРОЈЕКТИ
ред.бр.

РАСХОД

УКУПНО

1

такмичења

494,530.00 RSD 36%

2

набавка опреме

300,000.00 RSD 22%

3

море

184,000.00 RSD 13%

4

сервис опреме

100,000.00 RSD

5

дугови 2016

60,000.00 RSD 4%

6

DIWA

35,000.00 RSD 3%

7

DAN осигурање

31,120.00 RSD 2%

8

гориво службени пут

30,000.00 RSD 2%

9

интернет презентација

24,000.00 RSD 2%

10

8 међународни фестивал

20,000.00 RSD 2%

11

спаисоици инструктори

16,000.00 RSD

1%

12

резервни делови

12,400.00 RSD

1%

13

такси

12,000.00 RSD

1%

14

књиговодство

12,000.00 RSD

1%

15

кампови UWR Кикинда

10,000.00 RSD

1%

16

одржавање текући рачун

6,000.00 RSD 0,5%

17

пливање за часни крст

5,000.00 RSD 0,5%

18

Гњурац 2017

5,000.00 RSD 0,5%

19

канцеларијски материјал

5,000.00 RSD 0,5%

20

ПТТ трошкови

2,000.00 RSD 0%

7%

1,364,050.00 RSD
ОПРЕМА
рeд.бр.
1
2
3
4

OПРEMA
Штитник за уста
Палице
Пак
Пераја гумена

кoмaдa цeнa/кoм УКУПНO
20
5 eura
100 eura
20
42 eura 840 eura
4
42 eura 168 eura
20
45 eura 900 eura

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Maскa + дисaлицa
Гaћe бeлe+црнe
Уређај за сигнализацију
Голови за хокеј
Кош за рагби
Сајле за апнеу
БЦД
Регулатор + октопус
Манометар
Одело дечије
Пераја
МОД суво одело
МОД маска за цело лице
МОД подводна веза
МОД комплет мокро
Рукавице за под.хокеј

18
17 eura
30
20 eura
1
150 eura
направити
направити
направити
2
2
244 eura
2
2
85 eura
5
16 eura
1
1
1
1
свако себи

306 eura
600 eura
150 eura

244 eura

170 eura
80 eura

3.708 eura
Сервис опреме вршити у периоду април – мај. Потребно је прегледати све
регулатре, БЦД и инструменте. Компресор на редован годишњи сервис.
Набавити резервне количине филтера за ваздух и уља за компресор.
Регистровати чамац.
7.ТДР РАЗНО
ПРОПУСТИ У РАДУ
1) Нису наплаћене све обавезе
2) Није заживео Надзорни одбор јер један члан прави проблеме, дугује...
а други члан не долази у клуб-није члан
3) Није заживео систем стручног оспособљавања-стварање кадрова
План је био следећи:
1) - Бошков – оперативни тренер да помаже мени (ОК)
2) - Ј.С. – обука за Rescue Diver да води спасавање (НЕ)
3) - Р.М. – оперативни тренер да води тренинге апнее (НЕ)
4) - И.З. – оперативни тренер да води рекреативце (НЕ)
5) - Микан Лазар – оперативни тренер да води подводни хокеј (НЕ)
6) - И.З. – судија АИДА а да неради ништа
7) - Д.Р. - судија АИДАа да неради ништа

При томе сваком је понуђено да УШТЕДИ -200 ЕУРА ја се одрекао свог
хонорара од факултета.
МЕРИЛО НЕЧИЈЕГ РАДА У КЛУБУ ЈЕ:
 Долазак на тренинге
 Учествовање на такмичењима
 Учествовање на роњењима
 Учествовање у акцијама клуба
 Извршавање обавеза на време
ПРАВА ЧЛАНОВА
1) Користи термине на базену (25 месечно/просек)
2) Користи клубску опрему
3) БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА СВА РОНИЛАЧКА ЗВАЊА
4) БЕСПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ КАД ИМА
5) Вађење крви са попустом за клуб
6) Обука за спасиоце са попустом за клуб
7) Набавка опреме са попустом за клуб
8) Роњење по клубским ценама
9) Стручни рад бесплатно
10) Литература по ценама штампе
11) Преглед у хипербаричној комори бесплатно
12) Попусти на више чланова (50% други, 100% трећи)
13) Могућност „зараде-враћање уложеног“ кроз рад
14) Компензовање трошкова учествовања на такмичењима
ОБАВЕЗЕ РЕДОВНОГ ЧЛАНА КЛУБА
1) Тренира (најмање 8 Х месечно)
2) Рони (најмање 10 зарона у 2 године)
3) Такмичи се (најмање 3 такмичења у години)
4) Плаћа чланарину и обавезе (до 10 у месецу)
ПРОБЛЕМИ У РАДУ
РОНИЛАЧКИ КЛУБ „ОРКА“ = ПОШТОВАЊЕ
 став да се може напредовати без рада и знања,
 кашњење на активности,
 не поштовање преузетих обавеза (договори, обећања, уговори...),

 прелазак на следеће обавезе а да се нису испоштовале претходне,
 величање сопственог рада,
 траже се своја права а непоштује се клуб и оно што клуб ради,
 представљање клуба – изношење неистина, оговарања...
 очекивање „награде и пртив услуге“ за помоћ клубу,
 непоштовање обавеза а напија се, роштиља се, има се за Малборо и
гориво...
 Алкохолизам (угрожавање безбедности роњења, узнемиравање других,
непримерено понашање...)
 „Услуге“ клубу, роштиљ 5 еура, ми спремимо за 1 еуро, мајице 300400 дин а наплаћују се 5 еура
 Захтевање „посебног третмана/тренинга/термина/роњења а кад им се
омогући неиспоштује се...
ИСКОРИСТИЛИ СВЕ ПОГОДНОСТИ КЛУБА:
•
•

Тренинзи сваког дана,
Набавили опрему преко клуба,

•

Користили

•

спасиоци...),
Користили попусте за обуку за спасиоце,

•
•
•

Користили попусте за лиценцирање спасиоца,
Сваку активност компензовали са чланарином,
Сваки одлазак на такмичење компензовали са чланарином,

•

Преко клуба ангажовани за посао спасиоца и добили новац којим су
исплатили сва уложено.

попусте

за

своју

децу

(чланарина,

роњење,

море,

ПРОБЛЕМ ПАРА У КЛУБУ:
-

Ја сам требао да продам део опреме коју сам пронашао приватно и да

-

остатак остане клубу.
Члан клуба је хтео да уложи своје паре и да зради тако што ћу му ја

-

продати опрему – ја сам му рекао да је и то ОК али да део остане
клубу а да притом ја не тражим ништа.
Када није добио гаранције када ће паре да се врате одустао – ја сам му

-

опет рекао да је и то ОК.
Када сам ја све одрадио, поклопило се да сам у пар дана све одрадио,
онда неваља, јер ће опрема остати мени.

-

Понудио надокнаду-компензацију за радове у износу од 20
еура+пут+храна али замена за море-апартман и роњење, неће, питање
је било колико ће ко да заради. Могао сам преко две фирме од
другара да узмем паре и да клуб нема ништа.

ЛОШ ОДНОС ПРЕМА КЛУБУ:
ПРИМЕР ПОНАШАЊА:
- Није платио чланарину,
-

Дужан паре по неком основу (појединци годинама),

-

Није редован на тренинзима,
Није редован на такмичењима,

-

Не одговр на поруке и обавештења...

ОЧЕКИВАЊА ОД КЛУБА:
-

Кад се појави на тренинг, акцију, роњење, очекује специјалн третман,
Подразумева се да има бесплатан лекарски преглед,

-

Подразумева се да има бесплатан преглед у комори,

-

Кад нешто ради или иде на такмичење или акцију подразумева се да
се трошкови пребију са чланарином,

-

Очекује се да се ја јавим увек на телефон кад му треба и за све,
Да буде информисан о свему у клубу иако се не долази...

АКО НИЈЕ ОВАКО ОНДА ТО НИЈЕ У РЕДУ!
ИСКОРИСТИЛИ СВЕ ПОГОДНОСТИ КЛУБА:
- Прихватио услове роњења, пијан сваки дан, одрадио роњењ а онда
изјава „имам паре а нећу да пларим“ јер нисам био задовољан,
-

За ћерку ургирао да заврши обуку за спасиоце мимо свега а онда није
изјавио да хоће да плати редовну цену,

-

Појединци су предлагали јер су хтели да продуже борвак у кампу да
се неки други чланови клуба сместе у друге куће јер они незнају какав
је смештај или да се сместе са другим члановима клуба у собе,

-

Правили неред у кући где је смештен клуб а не где су смештени
приватно мимо клуба,

-

Покушали су да пронађу јефтинији комби превоз преко својих
пријтеља јер ја скупо плаћам превоз, наравно нису пронашли,

-

-

Покушај да обезбеде себи смештај у Мириштима у истом објекту и у
истом термину у којем сам ја закупио за клуб, кад им је речена цена
врло брзо су одустали,
Покушај да се лажима заврши обука код других инструктора и у
другим клубовима, наравно није прошло, а може за много веће паре,
Набавио приватно без надокнаде опрему за појединце који немогу да
користе опрему клуба јер нема адекватне величине...

НЕПЛАЋАЊЕ-ДУГ ЗА МОРЕ/РОЊЕЊЕ
•

Прихватају све а онда неплаћају

•
•

Дуг море 2014 = 420 еура
Дуг море 2015 = 100 еура

•
•

Дуг море 2016 = 520 еура
Крене у клуб, неплати картицу нити књиге, нема га пар месеци и
неплати чланарину и онда оде…

ПИТАЊЕ?
•

Како би се свако од вас осећао да

•
•

је платио чланарину, роњење, море а
да га ја дочекам речима НЕМОГУ САД

•
•
•

ДРУГИ ПУТ ИЛИ СЛЕДЕЋИ МЕСЕЦ
ЋЕМО РЕШИТИ... или да нема пуних боца
јер ме мрзи данас... Заборавио сам!

ПИТАЊЕ?
•
•

Зашто неко неби платио роњење а прихватио је услове....
ЈА РАДИМ БЕЗ НАДОКНАДЕ, КОРИСТИ СЕ МОЈА ЛИЧНА ОПРЕМА а
моје дете које није члан клуба плаћа иста та роњења, рони на местима
где и сви чланови клуба и чека у ред за опрему као и сваки члан клуба!

ПРАЊЕ ПАРА:
- За сваког члана који је набавио опрему преко клуба иста је продата са
попустом који ја лично добијам, нпр. купаћи костим кошта 16.300,00
динара а са попустом за мене 13.000,00 динара, купаће гаће коштају
3.300,00 динара а за мене 2.200,00 динара, дисалица чеона кошта
2.500,00 динара а за мене 2.000,00 динара...

-

Обезбедио радове у износу од 354.000,00 динара, радио сваки дан а
нисам наплатио ништа,

-

Од мог хонорара са ТИМС-а у износу од 29.000,00 динара нисам узео
ништа,
При набавци гумених пераја остварио попуст од 240 еура а нисам

-

наплатио ништа,
При набавци чамца остварио попуст од 100 еура а нисам наплатио

-

ништа,
При набавци опреме од Инфотима остварио попуст од 16.835,00
динара а нисам наплатио ништа,

-

При набавци 5 маски и дисалица остварио попуст од 10 еура а нисам
наплатио ништа,

-

Урадио пројекте и обезбедио 750.000,00 динара а нисам ништа
наплатио,
Обезбедио рекреацију радника Теленора у износу од 34.000,00 динара

-

а ништа нисам налатио.
Обезбедио 40.000,00 динара за набавку купаћих гаћа, нисам ништа
наплатио, ја сам платио своје купаће гаће,

-

За море обезбедио смештај по 7 еура, ја имам гратис, ништа нисам
наплатио,

-

За смештај у Белој Цркви обезбедио попуст од око 500,00 по особи,
нисам ништа наплатио,
Плаћајући трошкове за себе (превоз) и чланове породице (смештај и

-

превоз) обезбедио клубу 30.000,00 динара.
Обезбедио клубу без надокнаде:
-

Трошкови фестивала у износу од 17.200,00 динара,
Пехаре 6 комада за Дане лудаје у вредности од око 6.000,00 динара,

-

Спавање за госте фестивала у износу од око 5.000,00 динара,

-

Заставице за базен 2х33 метра у вредности од око 25.000,00 динара,
Заставу клуба у износу од око 3.000,00 динара,

-

Нисам узео свој хонорар са ТИМСа за обуку оперативног тренера у
износу од 24.800,00 динара,
Ручак за контролу Министарства одбране у износу око 7.000,00 динара,

-

За черку платио роњење на мору у износу од 120 еура иако рони са
мојом опремом,

-

Обезбедио скуле за вежбу у износу од 5.000,00 динара,

-

Обезбедио греде од Прекајског за вежбу,

-

Бошков донео разглас за 4 такмичења, уштеда око 12.000,00 динара,
Чамац из Београда донела ГСС, уштеда 2.000,00 динара,

-

Аутомобил за Београд по АТА карнет обезбедио, уштедео за гориво
2.000,00 динара или за превоз 5.000,00 динара,
Обезбедио 3 тонера за штампач и уштедео око 4.000,00 динара,

-

Обезбедио преглед за 50 чланова бесплатно и уштедео око 50.000,00
динара,

-

Обезбедио преглед у барокомори за 9 чланова клуба, тржишна цена
око 111.600,00 динара,

-

Обезбедио клубу приход од 9.350,00 динара за плаћање превоза за

-

мене и супругу, Бегоград, Бела Црква,
Обезбедио приход клубу за море плаћајући превоз за мене и супругу у

-

износу од 27.280,00 динара,
Обезбедио награде за апнеа Марес такмичење у износу од око
75.000,00 динара,

-

Обезбедио електронско мерење на такмичењеу за 10 еура и уштедео
преко 200 еура,

-

Обезбедио 10 капица за ватерполо Хеад и уштедео око 15.000,00

-

динара,
Обезбедио да се не плаћа котизација на такмичењу у Бијељини у
износу од 120 еура...

СТОЈАН БОГОСАВЉЕВ
•

Плаћам све трошкове као и сваки члан клуба (осим чланарине и
трошкова спавања у кампу)

•

Моје дете/жена плаћа пут, смештај, роњење као и свако други и то
скупље јер није члан клуба а сва опрема је моја и мој рад

•

Перем суђе

•
•

Перем опрему
Утовар смеће

СТОЈАН БОГОСАВЉЕВ
• ОСНИВАЧ – одговарам за рад клуба целокупном својом имовином
•

ИНСТУКТОР – одговарам за све на роњењу као и за усавршавањенапредовање

•

ТРЕНЕР – одговорам за све на тренинзима, такмичењима, камповима

•

ТРЕНЕР – одговарам за све на путовањима

•

ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА – одговарам за безбедност учесника,
такмичење...

•

ЗАСТУПНИК – одговарам морално, материјално, финансијски

САРАЂУЈЕМ СА:
1) Министарство одбране,
2) Министарство омладине,
3) Секретеријат за спорт,
4) Град Кикинда,
5) Полисијска станица Кикинда,
6) Предшколска установа „Драгољуб Удицки,
7) Основне школе у Кикинди,
8) Културни центар Кикинда,
9) Канцеларија за младе Кикинда,
10) Црвени крст Кикинда,
11) Спортски центар „Језеро“,
12) Српска православна црква,
13) Општа болница Кикинда,
14) Дом здравља КИкинда,
15) Факултет спорта и туризма ТИМС,
16) Еурофото,
17) Мисс Јовановић,
18) Сектор за ванредне ситуације,
19) Сервис АБ,
20) Сервис Марко Јовановић,
21) Горска служба спасавања,
22) Анима ресцуе,
23) Аквахолик,
24) Адриатик скуба,
25) Српски национални ронилачки савез,
26) Савез за подводне активности Војводине,
27) Референтни центар за спасавање на води ЦК Војводине,
28) Инфотим,
29) Теленор,
30) Дрегер,
31) Месер,
32) Екологи актион,

33) Поп доо,
34) Аутопревоз,
35) Мурена,
36) Роломонт,
37) Фодор,
38) АРИ,
39) АИДА Србија,
40) АИДА Интернатионал,
41) Спортски савез Кикинда,
42) Кикиндске чирилица,
43) Кикиндске латиница,
44) ТВ Рубин,
45) ПК Банат,
46) ПК Кикинда,
47) ПВК Жак,
48) РК Српска жандармерија,
49) РК Сцуба Х,
50) РК Гусар Ниш,
51) Ронилачки савез Мађарске,
52) Ронилачки савез Немачке,
53) РК Пантери Бијељина,
54) STC Graz,
55) TC Mulheim,
56) Ege uwr,
57) Tisavirag uwr,
58) Check boy uwr,
59) Geofizika uwr,
60) Fusalis uwr,
61) Pirahna uwh,
62) Савез ронилаца БиХ...
НАПРЕДОВАЊЕ у роњењу:
• OWD – 30 зарона + курс + 4 спец. курса
•
•

AOWD – 30 зарона + курс + 3 спец. курса
CSD – 80 зарона + курс + 1 спец. курса

•

MD – 100 зарона + курс + 1 спец. курса

•

AI – 150 зарона + курс + 2 спец. курса

•
•

OWSI –
Oперативни тренер 390 еура

• Компресориста – курс 200 еура
• Управљач чамца са ванбродским мотором дозвола 12.000,00 дин.
Права по категоријама:
-

Деца 8-9 година – 2 метра/5 минута,
Деца 10-11 година – 5 метра/15 минута,

-

Деца 12-13 година – 10 метра/30 минута,
OWD – 12 метра,

-

AOWD – 20 метра,

-

CSD – 40 метра,
MD – 40 метра.

ПРАВИЛА за рад у наредном периоду:
1) Ко не одговори на поруку – ВИШЕ ГА НЕ КОНТАКТИРАМ
2) Даље неможе ако није измирена:
2.1. чланарина,
2.2. текуће обавезе
2.3. преузете обавезе
3) Ко неплати чланарину 2 месеца – није више члан клуба
4) Ко неплати картицу у прва 3 месеца – није више члан клуба и неради
се обука за роњење
5) Ко неплати књигу у прва 3 месеца – није више члан клуба и неради се
обука за роњење
6) Ко неплати на време аконтацију и обавезе, неиде на акцију
(поштовање расписаних услова)
НАРАВНО – АКО НЕКО ТРЕНУТНО НЕМА НОВЦА, МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ
КАЖЕ КАКО ЋЕ ДА ПЛАЋА – САМО ЧЛАНАРИНУ, ОСТАЛО МОРА!!!
ЦЕНЕ ОБУКЕ И РОЊЕЊА У ОКРУЖЕЊУ:
-

Обука деце 250 еура,
Пробни зарон 65 еура,
OWD 200-330 еура,

-

AOWD 500-270 еура,
MD 350-750 еура.

Зарони појединачно:
-

20 еура са обале,

-

35 еура са чамца,
40 еура ноћно роњење..

Најам комплетне опреме на дан: 30-50 еура.
Пуњење боца 5 еура.
Курсеви ЦМАС:
- 1* 350 еура
-

2* 250 еура
3* 400 еура

PADI Divemaster за свега 21 дан 1.300 еура (+пут, смештај, исхрана,
опрема...).
САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ НА ТРИБИНАМА
• ТРЕНЕР ТРЕНИРА
•
•

СУДИЈА СУДИ
ВИ СЕ ЗАБАВЉАТЕ

•

Ваш задатак је да подржите екипу и ваше дете

•

Због тога немојте размишљати о тактици игре, НЕМОЈТЕ ВРЕЂАТИ
противнике, ТО СУ ДЕЦА КАО И ВАША!

•

Аплаудирајте што јаче можете и УЖИВАЈТЕ У СПОРТУ

По тачки дневног реда више није било дискутаната.
Следећа редовна годишња Скупштина Клуба је заказана за децембар 2017.
године.

У Кикинди, дана 27.02.2017. године.
ЗАПИСНИЧАР:
Оливера Радивојша
________________

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:
1) Драгољуб Тунић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Стојан Богосављев

_________________

______________________

2) Радован Опачић
_________________

