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Записник
са II седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије
Дана 03.02.2020. године у 20:00, електронским путем одржана је II седница Управног одбора.
Седници су присуствовали: Драган Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Димитрије
Миловић, Милан Јелић, Виолета Шотра Јелић, која је водила записник.
Усвојен је следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Усвајање Записника са претходне седнице УО
Распоред средстава за међународна такмичења у 2020. години
Позив за Скупштину
Избор чланова стручно-тренерске комисије
Шири списак за ОИ у Токију
Разно

Усвајање Записника са претходне седнице УО ССС
Записник је једногласно усвојен
Распоред средстава за међународна такмичења у 2020. години
Секретаријат је дао више предлога са финансијском анализом утрошка средстава, од
потпуног до делимичног финансирања са осталим редовним трошковима у периоду
плаћања првог и другог дела за такмичења у Анталији и Поречу. Тешкоће су настале
јер се за оба такмичења плаћа у марту и априлу, као и број особа које треба
финансирати. Тешкоће су делимично ублажене разговором Председника са оба
организатора, па је за Анталију за председника обезбеђен бесплатан смештај, а за
Пореч други део можемо да платимо у мају месецу. На ЕП у Анталији од 1825.05.2020. ће учествовати: Председник ССС ће присуствовати конгресу два дана, за
селектора Чоловић Миљка и спортисту Огњена Недељковића, који је прошле сезоне
остварио врхунске резултате, трошкови ће бити у потпуности покривени. Реџа Ђорђу
трошкове сноси СК “Кошутњак”, а Јовица Велимировић, Стефан Жикић и Никола
Стефановић ће сносити трошкове смештаја и дела котизације.
За Европски Гран Приx у Поречу од 08-13.06.2020. године за Огњена Недељковића и
селектора ССС ће сносити путне трошкове, а за два такмичара могуће је извршити
потпуно финансирање, али ће се о распореду трошкова накнадно одлучивати.
Секретаријат је нагласио да је пожељно да учествује паран број лица, јер је од ове
године, по правилима WА, могуће користити искључиво званични смештај, па су
двокреветне собе јефтиније. Трошкови превоза за Пореч су мањи, јер се не користи
авионски превоз.
За Такмичење Европско првенство 3Д у Марибору од 13-18.07.2020. године
опредељно је 120.000 динара с обзиром на успехе Корконаи Кароља.
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Позив за Скупштину
Одлучено је да се Редовна и Изборна скупштина Савеза одржи у једном дану
15.03.2020. године. Због оставке Милана и Виолете, послове Секретаријата ССС ће од
01.03 до 15.03.2020. године водити Завиша Лучић. Он ће у међувремену да преузме и
сав потребан материјал који се односи на рад Савеза. Секретаријат је дужан да
Председнику и Скупштини поднесе годишњи извештај о раду, а стручне комисије
Савеза подносе годишњи извештај УО ССС који ће Председник презентовати у
Извештају о раду Савеза у претходној сезони.
Избор чланова стручно-тренерске комисије
На предлог председника Комисије Чоловић Миљка изабрани су чланови
председништва ове комисије : Гордана Кнежевић, Емил Карахасан, Александар
Станковић и Милица Марковић.
Шири списак за ОИ у Токију
Олимпијски комитет Србије је послао захтев да се достави шири списак могућих
учесника на Олимпијским играма, у Токију тренера, службених лица. Председник је
предложио да број учесника буде већи, па би требало, поред Велимировић Јовице,
Стефановић Николе, Миљка Чоловића, уврстити и Алексу Обрадовића, Ђорђа Реџу и
Драгана Свилановића. Овом предлогу се противио селектор и неки чланови УО, али је
договорено да се списак са наведена прва три члана пошаље Председнику који ће се
побринути за његово даље попуњавање. Списак треба доставити до 15.03.2020.
године.
Разно
- Договорено је да се отпише преостала опрема са Универзијаде којом смо још увек
задужени у Министарству омладине и спорта Републике Србије
- Секретаријат је предочио проблем немогуће комуникације са Чупић Небојшом који
је више пута безуспешно контактиран мејлом и телефоном. Као председник
Надзорног одбора требао је да одговори обавезама које је прихватио. Остала два
члана Назорног одбора Александра Станковић и Ивица Шпехар дали су своју
сагласност на Извештаје о утрошку средстава и потврдили да средства нису
ненаменски трошена. То је потврдило, поред ревизора и Министарство за омладину
и спорт Републике Србије, па је са њима потписан уговор на 3.000.000,00
(тримилионадинара) за ову годину за Редован програм. С обзиром на то да је по
Статуту довољна већина за усвајање наведеног извештаја може се утврдити да је
Извештај Надзорног одбора ССС усвојен.
Као председник СК Велос, Чупић је, такође, контактиран да би била измирена
дуговања за такмичарске књижице за претходну годину у изноду од 6.400,00
динара, као и дуг за амортизацију мета од ове године. Упућена је опомена. Надамо
се да је ово све горе наведено последица презаузетости и да ће у скоријем периоду
СК Велос измирити све обавезе.
Завиша Лучић је преузео обавезу да разреши овај неспоразум.
- Договорено је да се до краја месеца организује још један састанак УО ССС ради
усвајања „Правилника о стипендијама“.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник водила:

Записник оверава:

Виолета Шотра Јелић

Драган Свилановић, председник

___________________________

___________________________
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