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Записник
са V седнице Управног одбора
Путем скајпа одржана је V седница УО којој су присуствовали:
• Завиша Лучић (потпредседник),
• Александар Беатовић,
• Драгиша Јевтић,
• Димитрије Миловић,
• Милан Јелић.
Записник водила Виолета Шотра Јелић.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са IV седнице Управног одбора
2. Ослобађање плаћања амортизације за коришћење савезних мета на државним
првенствима и ЦЕЦ-у
3. Верификовање чланова комисија
4. Уговор са стипендистима
5. Трошкови међународних такмичења
6. Разно

Закључци:
1) Усвајање Записника са IV седнице Управног одбора.
• Записник је усвојен.
2) Ослобађање плаћања амортизације за коришћење савезних мета на државним
првенствима и ЦЕЦ-у.
• Донета је Одлука да се ДП, ЦЕЦ и друга могућа међународна такмичења ослободе
плаћања амортизације за коришћење савезних мета због посебног значаја које ова
такмичења имају за стреличарство.
3) Верификовање чланова комисија.
• Верификовани су нови чланови ТТК: Предраг Бекић и Слободан Вујиновић;
• Чланови Комисије за ФИЛД и 3Д: Зоран Рудовић - председник, Ружица Карахасан,
Золтан Патаки, Данчо Арнолд и Предраг Стојшић;
4) Уговор са стипендистима
• Дат је предлог садржаја Уговора са стипендистима, који је усвојен.
5) Трошкови међународних такмичења
• Секретаријат је поднео извештај о средствима којима Савез располаже и темпу
могућих плаћања. За Европски Гран При у Букурешту Савез финансира дупле
котизације и смештај са доручком за шест од седам учесника, а такмичари сносе
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трошкове превоза и исхране. С’обзиром на то да нам Министарство у фебруару није
уплатило редовна средства на време, нити нам је доставило тражених додатних
100.000,00 хиљада који су већ опредељени у суми од 2.500.000,00 милиона били смо
принуђени да од Рвачког савеза Србије затражимо позајмицу на наведени износ. Тиме
смо покрили све трошкове Савеза везане за Гран При.
• За учешће на Светском првенству у Холандији, било је предвиђено да Савез
финансира два учесника, али израдом упоредних трошкова боравка у официјелним
хотелима и плаћања дуплих котизација са смештајем у изнајмљеној кући, апартману,
(предлог Александара Беатовића) закључено је да се другим начином финансирања
омогућава одлазак и треће особе, па чак и делимично финансирање преостала два
пријављена такмичара. Колико ће то учешће бити зависиће од финансијских
могућности. За Светско првенство селектор је позвао све репрезентативце да се
изјасне. Селекторов избор прва два су били: Лука Поповић и Никола Стефановић,
који су изразили спремност да иду на ово такмичење. Лука Поповић је у међувремену
одустао, јер је по речима селектора рекао да није сигуран да ће моћи да се довољно
спреми до СП. Тиме је селектор дао други списак по коме ће о трошку Савеза ићи
Никола Стефановић, Стефан Жикић и Миљко Чоловић, а уз делимичне субвенције и
Јовица Велимировић и Александар Беатовић. Последња двојица ће уплатити
трошкове дупле котизације чиме ће Савез бити у могућности да измири ове обавезе до
01.04. како стоји у захтеву организатора.
• Због свих ових трошкова који се дешавају у исто време нису измирене неке обавезе
Савеза као што су надокнаде за рад, закуп магацина у Темерину, плаћање
рачуноводству. Секретаријат је образложио могућност за позајмицу од још око
100.000.-, што би био максимум са реалном могућношћу враћања средстава и
покривања наведених и других обавеза од маја до септембра. Тако би у новембру и
децембру, када су трошкови мањи имали и мањи прилив средстава.
6) Разно:
• Дат је предлог за одржавање Државног првенства за млађе категорије у организацији
СК ДИФ, последње недеље августа месеца.
• Дат је предлог датума за одржавање редовне Скупштине Стреличарског савеза Србије
- 5. мај, а детаљи ће бити послати клубовима у прописаном року.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник водила:

Записник оверава:

Виолета Шотра Јелић

Драган Свилановић, председник

___________________________

___________________________
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