На основу члана 36 тачка 4 Статута Стрељачког савеза Србије (у даљем тексту: Савез),
Управни одбор Савеза, на седници од 27.03.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ, ПЛАНИРАЊУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СПОНЗОРСКИХ
СРЕДСТАВА

Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се употреба, планирање и начин коришћења финансијских
средстава добијених од генералног спонзора Стрељачког савеза Србије, Предузећа
Телеком Србија АД Београд (у даљем тексту: Генерални спонзор), контролни и
надзорни механизми у вези коришћења средстава и извештавање надлежних органа
Савеза и Генералног спонзора.
Овом Одлуком се обезбеђују законитост, транспарентност, и целисходност употребе
спонзорских финансијских средстава и стварају услови за рационално и ефикасно
коришћење средстава, у интересу стрелаца и сходно потребама врхунског спортског
стрељаштва.
Члан 2.
Финансијска средства добијена од стране Генералног спонзора, на основу Уговора
закљученог у Београду, дана 9.03.2018. године, заведеног под бројем 02-71,
употребљаваће се искључиво у сврху развоја и унапређења врхунског спортског
стрељаштва у Републици Србији, укључујући и развој перспективних такмичара.
Под врхунским спортским стрелцима подразумевају се чланови сениорске и
омладинских репрезентација, као и кандидати за репрезентацију и други перспективни
стрелци, који на основу процене Стручног штаба и директора, могу да постану део
репрезентације.
Употребом финансијских средстава из става 1. овог члана сматрају се и трошкови
учињени за потребе смештаја, превоза, котизације, набавке муниције и опреме, као и у
друге сличне сврхе, уколико су планиране у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
План коришћења спонзорских средстава (у даљем тексту: План) доноси Управни одбор
на образложени предлог спорстког директора.
План је оквиран и не мора садржати детаљан опис сваког планираног трошка, већ
уређује начин годишњег утрошка по областима и ставкама.
Спортски директор је дужан да образложени предлог из става 1. овог члана сачини уз
консултације са Стручним штабом репрезентације.
Средства из члана 1. ове Одлуке се троше у складу са Планом.
Ревизија Плана се може вршити одлуком Управног одбора, по предлогу спортског
директора.
Број ревизија Плана у току године није ограничен.
План и његове ревизије се достављају на увид Надзорном одбору.
На предлог спортског директора и уз сагласност Надзорног одбора, Управни одбор
може одлучити да се средства са наменског рачуна привремено пребаце на други рачун

Савеза за потребе набавке муниције, опреме, друге робе или услуге, које се иначе
финансирају из других средстава, уколико је сврха привременог пребацивања везана за
потребе врхунског спортског стрељштва, а разлози целисходности налажу да се
набавка не одлаже до пристизања средстава.
Савез је дужан да привремено пребачена средства врати на наменски рачун у најкраћем
року, одмах по пристизању буџетских или других наменских средстава.
Члан 4.
Сва средства из члана 1 ове Одлуке, након уплате од стране Генералног спонзора,
пребацују се на наменски рачун Савеза.
Исплате са наменског рачуна се врше у складу са Планом.
Сваку исплату са рачуна образложено предлаже спортски директор.
Члан 5.
Исплату са наменског рачуна по образложеном предлогу спортског директора налаже
Генерални секретар Савеза, уз претходно прибављену писмену сагласност
Председништва.
Генерални секретар не сме да одобри ниједну исплату са наменског рачуна, без обзира
на износ, без сагласности из става 1. овог члана.
Сагласност из става 1. овог члана се даје у писменом облику и чува се у архиви Савеза,
заједно са образложеним предлогом спортског директора из члана 4. став 3. ове Одлуке.
Сагласност из става 1. овог члана постоји уколико се два од три члана Председништва
сагласе са исплатом, при чему један од два сагласна члана мора да буде председник
Савеза.
Уколико се Генерални секретар и председник Савеза слажу са предлогом спортског
директора, али су преостала два члана Председништва против, коначну одлуку доноси
Управни одбор.
Уколико Управни одбор у случају из става 5. овог члана одобри исплату средстава,
Генерални секретар или Председник Савеза налажу исплату са наменског рачуна.
Уколико Управни одбор у случају из става 5. овог члана одбије исплату средстава,
спортски директор је дужан да прихвати одлуку и предложи алтернативан начин
коришћења средстава, у складу са Планом.
Члан 6.
У случају да Генерални секретар сматра да образложени предлог спортског директора
из члана 4. став 3. ове Одлуке није оправдан или није у складу са Планом, може
тражити да се о њему изјасни Управи одбор, чија је одлука коначна.
Уколико Управни одбор у случају из става 1. овог члана одобри исплату средстава,
Генерални секретар или Председник Савеза су дужни да наложе исплату са наменског
рачуна.
Уколико Управни одбор у случају из става 1. овог члана одбије исплату средстава,
спортски директор је дужан да прихвати одлуку и предложи алтернативан начин
коришћења средстава, у складу са Планом.

Члан 7.
Генерални секретар је дужан да направи извештај о коришћењу средстава за сваку
наредну седницу Управног одбора.
Извештај из става 1. овог члана садржи кратака опис трошкова учињених између две
седнице, што укључује опис предлога спортског директора, сагласности
Председништва и реализације предлога.
Генерални секретар је дужан да банкарски извод након сваке исплате са наменског
рачуна проследи члановима Председништва.
Председништво, на захтев члана Управног одбора, презентује банкарске изводе
Управном одбору.
Члан 8.
Спортски директор је дужан да припреми Годишњи извештај о реализацији Плана и
презентује га Управном одбору и Надзорном одбору на њиховим првим седницама у
наредној години.
Управни одбор и Надзорни одбор се изјашњавају о Годишњем извештају о реализацији
Плана.
Спортски директор презентује Годишњи извештај и Скупштини Савеза, на првој
редовној седници Скупштине након изјашњавања Управног одбора и Надзорног одбора
о извештају.
Члан 9.
У складу са Уговором из члана 2. став 1. ове Одлуке, Савез ће обезбедити испуњење
преузетих обавеза према Генералном спонзору, укључујући и редовно извештавање
Генералног спонзора о реализацији истих.
Управни одбор ће посебном одлуком одредити два члана Управног одбора и једног
представника Канцеларије Савеза, који ће бити задужени за праћење реализације
Уговора, комуникацију са Генералним спонзором и састављање Извештаја о
реализацији уговорних обавеза према Генералном спонзору.
Извештај из става 2. овог члана се подноси на усвајање Управном одбору,. након чега
се шаље Генералном спонзору.
Уколико Генерални спонзор не захтева другачије, Извештај из става 2. овог члана се
подноси једном годишње.
Члан 10.
Поступање Генералног секретара, спортског директора, чланова Председништва или
Управног одбора супротно овој Одлуци биће дисциплински санкционисано, сходно
релевантним актима Савеза.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници Савеза.

