Академски једриличарски клуб Београд
Бежанијски зимовник 35
11070 Београд

КЊИГА ОДЛУКА
21.03.2021.
За нове чланове управе именовани
Управни одбор:
1.Горан Јовановић – председник УО
2. Владимир Шваб – директор
3. Димитрије Пешић – секретар
4. Милош Стојисављевић – маркетинг
5. Филип Милеуснић – градња
6. Тодор Вујошевић – градња
7. Драгољуб Јовановић - алатничар
8. Маја Вукосавић – такмичар ветеран
9. Александар Петковић – тренер
Комисија за марину:
Мирослав Петковић – председник
2. Мирјана Зоре – члан
3. Татјана Прекраснов – члан
Дисциплинска комисија:
Небојша Крстић – председник
2. Драгољуб Јовановић – члан
3. Радоје Влаховић – члан
Надзорни одбор:
Бојан Ресавац
2. Виктор Николић
3. Марко Костић

14.05.2021.
Одлука лица овлашћена за потписивање.
Владимир Шваб,
Невена Бојић
Димитрије Пешић
МБ: 07062940

ПИБ: 102248034
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Академски једриличарски клуб Београд
Горан Јовановић

25.5.2021.
Одлука о отварању рачуна код пословне банке Директна Банка

06.06.2021.
Донета је одлука нове цене веза од 01.01.2022. године. Нова цена веза износиће 10е месечно по дужном
метру преко свега у динарској противвреднсти по средњем курсу Народне Банке Србије

02.10.2021.
Опомене за чланове клуба и кориснике марине радиће се овим редоследом када је могуће: писмено или
електронским путем маил, телефон, и на крају опомена усмено.

31.10.2021.
1.1 Усвојен је предлог поступка потписивања Уговора/Анекса:
Корисницима марине се шаље обавештење о регистрацији за уговор.
Подаци који попунили корисници марине користиће се за маил мерге уговора.
Модел уговора се шаље корисницима марине на увид на адресу на коју су се регистровали.
Уговори се персонализују и кориснике ће чекати спремљен уговор за потписивање.
Уговор ће потписивати у два одвојена термина. 14 новембар и 21. новембар. Недеља од 10-14 часова.
Могуће је изузетно и неки други термин у случају спречености, болести, пословни пут, али морају да се
изјасне и да најаве.
1.2 Усвојен је предлог паушалног плаћања за струју у износу од 100дин месечно по кориснику за
кориснике без индивидуалних мерача струје. Корисници који имају мерач плаћају по стварној потрошњи
1.3 Договорене су техничке измене у Уговору везане за паркинг, спуштање и вађење пловила. У годишње
плаћање веза улази једно паркинг место и спуштање и вађење
1.4 Усвојена је промена финалног датума за плаћање везарина и он је 31.Мај
1.5 Усвојен је попуст од 10% за измирење укупне везарине у првих 10 дана јануара
1.6 Усвојен је предлог да се одобравају попусти за учествовање једрилица на регатама под АЈК-овом
заставом. Попуст се обрачунава на следећу сезону.
1.7 Усвојен је предлог да се Пајнику врате уплаћена средства
1.8 За трећег члана комисије за марину постављен је Тодор Вујошевић
2.1 Усвојен је предлог система рада пописне комисије као и комисије за Марину
* У пословном систему је евиденција. За евиденцију је по статуту задужен секретар клуба. За наплату је по
статуту задужена управа
* Комисија за Марину може да има ограничен приступ - ”само за читање” и мора да има свој списак који
азурира и предаје секретару.
* Сваку промену треба да одобри управа, комисија не би смела самостално да мења податке
* придржавање кућног реда и хигијене, перманентно ради на едукацију корисника у складу са одлукама
управе.
* месечно сачињавање извештаја о корисницима марине (табеларни приступ) Посебно нагласити промене
које су се догодиле
(нови члан, одустајање, замена места,) као и обавештавање о тренутним променама
* праћење прописа који регулису рад марине
25.10.2021.

Записник

Страна

2

Академски једриличарски клуб Београд
* одржавање свих натписа и реквизита који су прописане од стране лучке капетаније
* регулисање коришћења токена, у сарадњи са секретаром клуба, Употреба токена, не издавање
* бити на услузи секретару клуба по питању наплате потразивања
* писмену припрему доцукумената за пријем нових корисника марине
* предлагање УО нових корисника марине
2.2 Председнику комисије за попис дат рок од 3 дана да потврди да ли он и друга два члана хоће да у
наредна 4 викенда учествују у попису.
Ако он то не јави за 3 дана, да секретар зове друга два члана.
Ако они хоће, дати комисији рок до 29.11.2021. да предају попис са сва три потписа.
Ако један од њих неће, УО да му нађе замену. Ако обојица неће, УО мора да оформи нову комисију
2.3 Усвојен предлог Маје да се контактира фирма која услужно ради попис. Димитрије је задужен да
контактира те фирме.

______________________
Име и Презиме

25.10.2021.

______________________
Име и Презиме

Записник

Страна

3

