СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
БРОЈ:
28.04.2014.
БЕОГРАД
Записник
са 4. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 28. априла
2014. годидне у просторијама Једриличарског савеза Србије, Кнез Михаилова 7, Београд
са почетком у 17 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан;
Александар Станковић, члан и Борислав Крстић, члан
Одсутан:

Миљко Чоловић и Федор Бењак
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:

1. Предлог буџета Стреличарског савеза Србије за 2015. годину
2. Р а з н о
1. Тачка
Присутним члановима Управног одбора подељен је радни материјал, смернице
Министарства омладине и спорта /који је такође достављен и мејлом/, у којим сегментима
Савез може да определи средства за финансирање редовног програма у 2015. години.
Чланови Управног одбора упознати су са предлогом утрошка буџетских средстава,
који је достављен мејлом, од стране Миљка Чоловића, члана Управног одбора.
Након сагледавања свих релевантних чињеница, где је акценат дат на масовност,
стручност, стручно усавршавање домаћих и ангажовањем тренера из окружења, усвојен је
предлог финансијског плана редовног програма за 2015.
Међународни програм:
Учешћа на четири текмичења Централно европског Купа и финално такмичење.
У зависности од резултата и напредка стреличара, могуће је упутити репрезентативну
селекцију на светско или европско такмичење, под условом остварене норме,
евидентирањем резултата до 32 места са званичког, предходног светском или европског
такмичења, тј. такмичења на које се селекција упућује.
Једногласном одлуком чланова Управног одбора, досадашње норме за састав
репрезентације стављају се ван снаге.
Домаћи програм:


Организација Централно европског купа у Србији



Камп младих перспективних спортиста, 10-20 спортиста






Два судијска и два тренерска семинара, са практичним делом
Школовање стручног кадра
Помоћ клубовима у раду школа стреличарства

Праћење и помоћ за организацију турнира из Календара такмичења

Трошкови реализације редовног програма за 2015.годину
ВРСТА ТРОШКОВА
Директни трошкови
1. трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у
реализацији програма
2. трошкови куповине опреме и реквизита
3. трошкови смештаја и исхране
4. трошкови котизације за учешће
5. трошкови изнајмљивања простора, опреме и реквизита
6. хонорари лица која учествују у реализацији програма
7. транспорт опреме и реквизита
8. осигурање
9. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
11. ширење информација и комуникације (маркетинг); набавка
пропагандног материјала
12. превод докумената
13. штампање публикација и материјала
14. набавка средстава за опоравак спортиста;
15. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација
17. спровођење ревизије реализације програма
19. спровођење јавних набавки
22. школарине и стипендије, као и котизације за учешће у стручном
усавршавању спортским стручњацима и стручњацима у спорту
23. чланарина међународној федерацији
24. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу
26. набавка пехара, медаља, диплома и сл.
Укупни директни трошкови
Индиректни трошкови
2. Материјални трошкови
3. Административни трошкови
Укупни индиректни трошкови
УКУПНО

УКУПНО

450.000,00
450.000,00
450.000,00
200.000,00
300.000,00
1.000.000,00
250.000,00
30.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
250.000,00
40.000,00
50.000,00
200.000,00
4.450,000,00
200.000,00
50.000,00
250.000,00
4,700,000,00

Сасатанк закључен у 19,20 часова

Записник водила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић

Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com Текући рачун: 125-522-85 ПИБ: 100020130

