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Панчево 11.07.2018. године 
 

Записник са Скупштине Клуба СК ”Панчево” 
 
Дана 11.07.2018.године одржана је ванредна скупштина клуба у просторијама Спортског 
Савеза са почетком у 19 часова. 
 
Дневни ред скупштине: 

1. Потврда избора новог секретара клуба 
2. Чланарина клуба 
3. Верификовање новог члана надзорног одбора 
4. Извештај са семинара одржаном у Кошутњаку 
5. Разно 

 
 

1. Једногласно је потврдђен избор Драгише Јевтића за новог секретара клуба. Драган 
Брзаковић је изнео примедбу да по статуту клуба оставке на функције у клубу 
требају да буду подношене у писменом виду и да функција престаје тек када је 
изабран нови вршилац дужности. 

2. Донето је решење да се уведе чланарина у износу од 2000 динара. Чланарина би 
се плаћала у два дела где би први део од 1000 динара био уплаћиван на рачун 
клуба до 30.06. текуће године а други део до 30.12. текуће године. Чланарина се 
уводи због потребе да клуб има своје приходе да би испунио обавезе које 
проистичу из уговора о дотацији Града Панчева. Чланови ће чланарину 
уплађивати 2018. године само за другу половину године. 

3. За новог члана Надзорног одбора клуба је изабран Душан Грбић јер је остало 
упражњено место у истом а престала је потреба за његовим радом у Управном 
Одбору клуба. 

4. Дејан Форго је поднео детаљан извештај о раду омладинске екипе на семинару код 
Донг Сука који се одржао у Кошутњаку од 21.06 - 29.06. Општи утисци су били 
изузетно позитивни и цео семинар је био изузетно користан за све учеснике. Ово је 
све потврдио и Јован Шпехар један од учесника тог семинара. 
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5. Разно 
- Управни Одбор СК ”Панчево” ће размотрити молбу за пријем у клуб од 

стране Драгана и Данијеле Дјакив што је и прихваћено од стране присутних 
чланова клуба. 

- Драган Брзаковић је изнео примедбу да је клуб престао да поштује већ 
донесено правило по ком се плаћа котизација на такмичењима само 
такмичарима који испуцају задати број кругова. Котизација ће бити плаћена 
такмичарима који буду имали резултате у складу са донешеном одлуком од 
22.04.2017.  

- Душан Грбић је изнео предлог да се средњим и основним школама упути 
допис са предлогом да се код њих изврши презентација стреличарства 
омладини од седмог разреда и старијима. Одлучено је да ће допис бити 
послат од стране секретара клуба пред почетак школске године. 

- Душан Грбић је предложио да се стандардизује начин за обрачун путних 
трошкова. Формула по којој би се рачунали путни трошкови би била 2,5 
динара по километру по такмичару. На примеру Новог Сада је објашњено 
да би се за 100км добијало 500 динара по такмичару и ти трошкови би ишли 
особи која врши превоз такмичара. Предлог је усвојен. 

- За следећу такмичарску годину су изабрани датуми за турнире за које ће 
клуб конкурисати а то су 02.12, 30.06 и 15.09.  

- Драган Брзаковић је предложио да се у следећој финансијској конструкцији 
унесе места за слање млађих категорија спортиста на нека од 
међународних такмичења у ближој околини. Предлог је прихваћен 

- Драган Брзаковић је изнео примедбу у вези незаинтересованости чланова 
за скупштину иако су били благовремено обавештени о њој. 

 
Седница је почела са радом у 19.часова и завршена је у 20.часова 
 

СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ ”ПАНЧЕВО” 
 
 

Записник водио: Записник оверава: 
Драгиша Јевтић, секретар клуба Драган Брзаковић, председник 
___________________________ __________________________ 
 


