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Панчево 02.11..2018. године 
 

Записник са Скупштине Клуба СК ”Панчево” 
 

Дана 02.11..2018.године одржана је редовна скупштина клуба у просторијама Спортског 
Савеза са почетком у 18 часова. 
 
Дневни ред скупштине: 

1. Организација турнира 
2. Извештај о раду у претходној сезони 
3. План рада за следећу сезону 
4. Услов за прелазак чланова из других клубова 
5. Разно 

 
1. Одређено су извршиоци задатака везаних за организацију индор турнира који ће 

бити одржан 02.12.2018. Године у Панчеву. 
a. Распоред по метама ће урадити Драгиша Јевтић и Предраг Бекић 
b. Обезбеђење је контактирао Дејан Јакоб  
c. Размеравање терена ће обавити Драган Брзаковић, Дејан Форго и Душан 

Грбић 
d. Замену лица на турниру раде Марко Андреев, Слободан Форго и Немања 

Грбић 
e. Храну обезбеђује Јакоб Игор 
f. Медаље обезбеђује Нена Кљајић и Марко Андреев 
g. Вођење турнира обавља Брзаковић Драган 

 
 

2. Драган Брзаковић је поднео извештај о укупном раду клуба у претходној сезони и  
истакао постигнуте резултате. Предраг Бекић је напоменуо да имамо укупно 6 
спортиста који су постигли резултате националног или међународног ранга. 
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3. Међу плановима за следећу сезону су истакнуте : 
a. Организација турнира где Панчево организује 3 турнира ове сезоне 
b. Организован списак ко када тренира и истакнути га у хали 
c. Чланарину треба платити у два дела. Први део чланарине треба платити до 

почетка оутдор сезоне а други део до почетка индор сезоне. 
d. Поштовање норми за плаћену котизацију 
e. Припреме конкурса за доделу средстава на општинском, покраинском и 

републичком нивоу 
 

4. Разматран је поступак за прелазак чланова других клубова да би се избегле 
нежељене компликације при том процесу. Утврђена је процедура за прелазак: 

a. Кандидат за чланство подноси молбу за прелазак 
b. Управни одбор разматра молбу кандидата и може да откаже кандидату. У 

случају да прихвати на првој следећој Скупштини клуба износи  предлог на 
гласање. 

c. Скупштина може да одобри приступ кандидата са двотрећинском већином 
гласова 

d. Упис чланова који су прошли обуку у клубу се врши на основу препоруке 
тренера који је обучавао кандидата. 
 

5. Барбара Бекић је предложила да клуб обезбеди помоћно средство за тренинге у 
облику огледала где би такмичари могли да прате свој став. Предлог је прихваћен 
и биће извршен у скоријој будућности. 

 
Седница је почела са радом у 18.часова и завршена је у 20.часова 
 
 

СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ ”ПАНЧЕВО” 
 
 

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






