
СТРЕЛИЧАРСКИСАВЕЗБЕОГРАДА 

УПРАВНИОДБОР 

БРОЈ: 02 /Сл.  

02.07.2015године 

Београд 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

са 2. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Београда, одржане у Београду 

дана 02.07.2015.године са почеткому 20 часова 

 

Присутни:Гордана Кнежевић, председник, Емил Карахасан, Игор Ускоковић, 

Дејан Маргетић и Милош Вуковић, чланови УО; Предраг Јеловац, председник 

Надзорног одбора 

 

За седницу је предложен и усвојен следећи  

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 1. седнице УО 

2. Чланарина клубова Стреличарском савезу Београда 

3. Предлог програма финансирања за 2016. годину.  

1. Тачка 

 

Записник са 1. седнице  Управног одбора усвојен једногласно.  

 

2. тачка 

 

Увидом у документацију констатовано је СК „Кошутњак“ и СК „Одисеј“ нису 

измирили чланарину за 2014. годину. Након дискусија, усвојен је следећи 

закључак: 

 

-   Чланарина ССБ износи 10.000,00 динара на годишњем нивоу. Чланрина се 

може измитири у целости или на две једнаке рате. Прва рата до 31. марта, 

друга до 30. јуна текуће године. По уплати средстава за чланарину, Савез је 

дужан да изда рачун.  

- Упутити опомену СК „Кошутњак“ за неизмирену чланарину 2014.године;  

-  Упутити опомену СК  „Одисеј“ за неизмирену чланарину за 2015.године. 

Чланарина за 2014. годину СК „Одисеј“ се отписује, због ванредне ситуације 

која је задесила Обрановац маја 2014. годин 

- Упутити опомену СК „Одисеј“ везано за достављање извештаја /рачун и 

извод/, правдања буџетских средстава за први квартал;  



-  Упутити допис СК „Одисеј“ и затражити  одржавање састанка са челницима 

клуба, везано за  превазилажење насталих потешкоћа, а у складу поштовања 

стратутарних одредби Савеза;  

-     Клубови су у обавези да након седам дана од дана уплате средстава, иста   

оправдају рачуном и изводом о наменском коришћењу. Клубови који у року 

не изврше своју обавезу, обавезни су да изврше повраћај средстава Савезу.  

 

3. тачка 

 Предлог финансирања програма за 2016. годину.  

 

 Предлог буџета Стсреличарског савеза Београда за 2016. годину износи 

750.000,00 динара. При изврди предлог буџета, обавеза је навести и сопствена 

средства.  

 

 Након дискусија усвојен је следећи закључак:  

 

1. Средства за одржавање два такмичења током 2016. гоидне:  

-        Меморијал  Александра Саше Кнежевић   70.000,00  

-         Отворено  првенство Београда     50.000,00 

2. Лига Београда    5 турнира х 25.000,00          125.000,00 

3. Стручно усавршавање - један семинар     20.000,00 

4. Укупна кварталнарасподела клубовима   340.000,00 

5. Рад канцеларије       145.000,00 

Укупно средстава буџета – Градски секретаријат за спорт  750.000,00  

 

 

Састанак завршен у 22 часа 

 

 

 

Записник сачинила:        Председник 

 

Даринка Тимотијевић      Гордана Кнежевић 


