СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079
Број: 02-31/2
15.07.2010.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 08. јула 2010. у
просторијама Спортског савеза Србије, Београд, ул. Македонска бр. 28/2
са почетком у 18,30 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Александар Кнежевић, члан; Љубиша Урошевић, члан;
Владета Мишковић, члан; Сабо Ласло, члан; Владета Мишковић, члан; Александар
Мицић, члан; Миљко Чоловић, члан и Даринка Тимотијевић, генерални секретар
За седницу је предложен и усвојен следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД :
1. Извештај председника и чланова УО о реализацији задатака дефинисаних у
претходном периоду
2. Сагледавања досадашњег рада Пописне комисије и усвајање предлога за њен даљи
рад
3. Сагледавање у којем степену се стигло у реализацији набавке спортске опреме и
усвајање предлога за наредни период
4. Одређивање такмичарско-техничке комисије и издавање тежишних задатака за
исту у наредних месец дана
5. Одређивање селектора компаунд репрезентације и издавање задатака истом у
наредних месец дана
6. Слободна дискусија
Дневни ред једногласно усвојен.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на ефикасност
и конкретност.
1. тачка
У вези са овом тачком дневног реда Председник ССС је известио присутне о следећим
сегментима свог ангажовања:
- остварен је контакт са чланом радне групе МУП Републике Србије који је ангажован на изради
предлога новог Закона о оружју и муницији. Том приликом добијене су гаранције да ће се у нови
Закон имплементирати ставка да се лук и стреле могу купити и набављати без било какве дозволе
и одобрења;
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- изучио све записнике Управног одбора у периоду од 2008. до данас сем последњег. У наредном
периоду детаљно ће изучити најбитнијих одлуке претходних УО;
- остварен је увид у преглед средстава са Универзијаде, Београд 2009. са којима располаже Савез;
- издао је инструкције за ажурирање сајта, на коме се убудуће, морају објатити најбитнија
документа и извештаји са такмичења;
- посредно је остварен иницијални контакт са Стрељачким савезом Србије и НАОС;
- израђене су визит картице у циљу адекватног представљања са нама интересантним
институцијама и појединцима, а ради стварања услова за даље контакте;
- отпочео је са упознавањем стреличарских клубова у Србији;
- остварио је посредан контакт са председником Стреличарског савеза БиХ. Током истог испољена
је воља за развијањем међусобне сарадње;
- остварена је сарадња са Судијским комисијом и детаљније упознао са делокругом рада и
обавезама;
- узео удела у припреми и организовању два турнира на ВА;
- остварио контакт са уредништвом часописа ''Калибар'' и послат кратакт текст у вези промена у
ССС;
- остварена комуникација са уредништвом сајта Спорт Србије ради ажурирања података;
- отпочета комуникација са представницима клубова и с тим у вези, упућено је преко 150 мејлова;
- сагледани су предлози чланова УО у вези са термином и дневним редом седнице У.О.
Након излагања, председник ССС је позвао остале чланове У.О. да појединачно изнесу своје
ангажовање у протеклом периоду.
Реч добија Миљко Чоловић где наводи да је ангажован на припреми организације Кампа за
млађе узрасне категорије од пионира до јуниора. По добијању списака деце која су учествовала
на овогодишњим и прошлогодишњим турнирима, сачиниће се детаљан план рада у Кампу.
Урошевићу, који наводи да није упознат са организацијом Кампа, Чоловић укратно образлаже да
је од Министарства омладине и спорта добијено 560.000 динара наменски, мимо програмских
средстава Савеза, за рад у Кампу младих и перспективних спортиста. Камп ће се организовати у
Врњачкој Бањи у периоду од 23. до 31. Августа т.г.
Затим своје излагање износи Александар Мицић, изневши да је извештај доставио у писаној
форми председнику Савеза, оградивши се да тренутно не располаже слободним временом, али
истиче да је остварен контакт са општином Вршац, халом Миленијум и планира организацију
једног ИНДОР турнира и пријаву за техничког организатора државног првенства.
Уз напомену да се за ангажовање у раду У.О. мора се наћи слободног времена, председник
Савеза реч даје Владети Мишковићу, који у свом излагању износи да у клубу интензивно раде
са новим члановима веома успешно. Ради се са клубским луковима и немају такмичарску опрему.
Такође износи да 1. августа промотивно учествују на пливачком маратону који се већ годинама
традиционално одржава у Шапцу, као промоција спорта Града Шапца. Истиче изузетну сарадњу
са Општином Шабац, као и да су започете припреме за организацију турнира 22. августа на
отвореном и почетком децембра у хали.
Љубиша Урошевић истиче да у наредном периоду посебну пажњу треба посветити:
професионалном спорту, масовности спорта и као посебну област, деци у спорту. У циљу
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реализације ових програма, истиче да је потребно усагласити минимум заједничких интереса,
као и неопходност израде стратегије даљег развоја стреличарства.
Александар Кнежевић износи предлог да се сагледа могућност организације једног европског
првенства, на пример, нижег ранга, јуниорски куп или нешто слично, као нпр. Гранд при. Такође
истиче да има доста приоритета уз органичена средства, те да треба поштовати правила игре која
се неће мењати.
Ласло Сабо је навео да, због новонастале ситуације у Савезу, има потешкоћа у остваривању
ближег контакта са клубовима. У наредном периоду сагледаће проблеме и предложити вид
сарадње.
Након завршених излагања по 1. тачки дневог реда, председник Савеза, предлаже да свако да
своје виђење приоритета, у вези са чиме се требају израдити предлози нове стратегије развоја.
Исти се требају доставити свим члановима УО ради сагледавања. На основу достављених
предлога сачиниће се наредна тачка дневног реда.
На основу издатих конкретних задатака за реч се јавио Александар Мицић с дилемом како
бодовати војвођанске турнире. На изнету дилему добио је одговор да је појашњење дато кроз
израду предлога о чему је већ донет закључак.
Владета Мишковић износи као проблем учешће СК Дуга Стрела на такмичењима. Појашњење
износи Миљко Чоловић, уз образложење да СК Дуга Стрела има право учешћа на такмичењима
по правилима која важе за све. По правилима за такмичења инвалида, на која се позива СК Дуга
Стрела, могу се такмичити на такмичењима у оганизацији Савеза за спорт инвалида.
Владета Мишковић тражи да се дефинише учешће страних држављана на такмичењима уз
принадлежности која им припадају на основу пласмана. Закључак: писмено да се обрати
Такмичарско-техничкој комисији, од које ће у писаној форми добити одговор у складу са
Правилником.
2. тачка
Уводно излагање о сагледавању досадашњег рада Пописне комисије и усвајање предлога за њен
даљи рад, Миљко Чоловић саопштава: опрема купљена за потребе одржавања Увиверзијаде
припала је Министарству омладине и спорта Србије, а Министарство, Уговором о коришћењу
опреме, је исту доделило Савезу на коришћење, уз обавезу достављања извештаја да је опрема
унета у листе инвентара. На седници УО од 17.06. формирана је Пописна комисија и дат је рок
седам дана за завршетак пописа. Чланови Комисије били су присутни на седници и дали
сагласност на донету одлуку.
С обзиром да још није извршен попис, усваја се закључак и обавезује Комисија да до 25.07.2010.
изврши комплетнан попис средстава ССС, не само опреме купљене за одржавање Универзијаде,
већ комплетне опеме Савеза. Даје се задужење Кнежевић Александару, да испред УО координира
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и контролише рад Комисије и о томе известити УО. План рада комисије и извештај о пресеку
рада са стањем достави 18.07.2010. а коначан извештај 25.07.2010. године.
Председнику и генералном секретару да се обрате у вези опреме са Универзијаде и доделе лукова
клубовима.
3. тачка
О досадашњем ангажовању у вези набавке опреме за потребе категорисаних клубова, уводно
излагање подноси Миљко Чоловић и износи да су на основу табеле о бодовању клубова, коју је
израдио председник Такмичрско-техничке комисије, Предраг Бекић, упутио обавештење
клубовима у коме је утврђен рок, да доставе списак опреме у износи који им припада за ову
годину и исти доставе Продановићу, на адресу која је дата.
За набавку опреме заједно са трошковима шпедиције, ове године планиран је износ од 550.000,00
динара. Износ од 350.000,00 динара који преостаје за набавку робе, распоређен је процентуално.
Закључак: до суботе известити председника Савеза о току реализације програма.
4. тачка
Као приоритет показало се формирање Такмичарско-техничке комисије. Усвојен је закључак:
састав комисије: Бекић, Продановић, трећег члана да предложе сами. За координатора у
спровођењу рада формиране комисија одређен је Владета Мишковић, лице са великим техничким
искуством. Том приликом издата су му следећа задужења: да се до 15.07.2010. године одржи
састанак Комисије и у наредних месец дана сачини план рада и исти достави на увид. Такође у
склопу ове тачке дневног реда и рада Комисије, усвојен је закључак: да се у наредних месец
дана одреде два термина за одржавање кратког курса у руковању софтвером за обраду резултата
са турнира.
Други задатак Комисије је правовремено информисање делегата за дато такмичење.
Трећи задатак, који је пренет на Стратутарну комисију, је да се започне са израдом Правилника о
раду Управног одбора.
О ажурирању сајта и његовом преуређењу предлог ће дати Предраг Бекић.
5. тачка
За учешће у дискусији јавили су се Чоловић, Урошевић и Кнежевић:
Чоловић: упознаје присутне да је разрешењем Урошевића, обједињен рад селектора који и
обавља. Сматра да није било примедби до сада на његовом ангажовању. Ако се бира нови
селектор, мора се прво разрешити постојећи.
Кнежевић: износи да селектор треба да промени достадашњи избор репрезентативаца. Селекција
треба да се врши на основу 3-5 најбоље испуцаних резултата. Такође, као лично мишљење
износи да селектор можда и није потребан.
Тимотијевић: подсећа да је на предлог селектора планом предвиђено 9 викенд припрема и
финансијски исказано.
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Урошевић: износи своје мишљење да селектор мора унапред да зна шта екипа може да уради и
да ли треба да се пријави за такмичење или не. Лично мисли да је добро радио свој посао и не зна
зашто је смењен. Истакавши да селектор мора да процени ко шта може да уради.
Миљко: Мисли да се репрезентација не бира само по ранг листи, већ има много параметара.
Сматра да селектор мора да има већа овлашћења и ингеренције при избору.
Крстић: износи предлог да се гласа o смени досадашњег селектора Миљка Чоловића. Нико није
гласао за смену тако да на функцији селектора и даље остаје Миљко Чоловић.
Закључак: израдити план ангажовања селектора репрезентације који ће обухватати: развој,
могућност формирања екипа, тежишна такмичења на којима би се требало узети учешће, план
припрема репрезентације, материјално-финансијска подршка која је потребна у складу са
одобреним средствима, могућност изналажења спонзора репрезентације, методологија рада са
истом, итд. Сачинити предлог мера које ће бити у функцији побољшања рада.
Селектор Миљко Чоловић истиче да ће током свог агажовања, ако то буде потребно, саветодавно
помоћ потражити од искусних такмичара, за стилове за које сматра да није у довољној мери
стручан.
6. тачка
Председник Савеза по тачци дневног реда слободана дискусија упозорава да нека од изнетих
питања сигурно не могу бити овде решена и моли да излагања буде конкретнa, јаснa, у трајању
од 3-4 мин.
Делегати ће редом износити своје виђење и предлоге:
Миљко Чоловић: као прво износи да администратору сајта до сада нису прослеђене адресе два
новопримљена клуба и да се то учини у најкраћем могућем року.
Подржава израду стратегије и мисли да ће она још више унапредити развој стреличарства.
Ургентно тражи израду Правилника о чланству клубова у Савез, не желећи да новоформирани,
''фантом'' кубови имају иста права као и они који годинама раде. Обавезу да изради предлог
преузео је Александар Кнежевић, који ће након усаглашавања са Статутарном комисијом бити
понуђен Управном одбору на усвајање.
Александар Мицић:
Питање: због чега је дошло до застоја исплате надокнаде за организацију турнира предвиђених
Календаром такмичења. Одговор је добио од генералног секретара, где се наводи да се мора
испоштовати процедура, с којом су сви клубови упознати. С тим у вези, да би се добила
финансијска помоћ за организацију турнира предвиђених Календаром такмичења, потребно је да
се поред оригинала рачуна и извода банке, достави и извештај делегата, на основу кога ће се
оценити регуларност такмичења.
Такође интересовао се у вези сарадње Савеза са војском. Одговор је био да ће, након договора са
надлежним из војске, бити упознат који вид сарадње је договорен.
Александар Мицић је предложио да се установи коефицијенат којим би се бодовали турнири по
ЕАА стадардима. Предлог није прихваћен, јер није у складу са правилима ФИТА и ЕМАУ. У
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циљу развијања међусобног уважавања између клубова усвојено је да Александар Мицић и Сабо
Ласло остваре непосредне контакте са клубовима у Војводини у циљу отпочињања консултација
у вези органиузовања ’’3D’’ и ’’FIELD’’ турнира. Исти требају бити у складу са ФИТА и ЕМАУ
стандардима што ће им омогућити адекватно бодовање.
Владета Мишковић:
Наводи проблем примене Правилника о организацији турнира. Клуб Шабац није у могућности да
обезбеди за индор турнире 15 места. Град Шабац нема такву салу.
Миљко Чоловић подсећа да се организација турнира мора организовати у складу с Правилником,
с обзиром да се на основу организације и учешћа на турнирима бодују клубови, који на крају
године добијају одређена средства.
Предлог председника Савеза, да клубови који немају могућности за организацију индор турнире,
организују два или више на отвореном.
Интересује се кад ће добити мете предвиђене расподелом. Одговор је био да ће се о расподели
одлучивати када пописна комисија заврши попис основних средстава.
Такође, Мишковић тражи писмено тумачење учешћа и категоризације страних држављана на
нашим такмичења. Закључак: упућује се да се писмено обрати Такмичарској комисији која ће
му одговорити у складу са Правилником.
Љубиша Урошевић:
Тражи да се у целости исплате трошкови учешћа на првенству у Роверету, с обзиром да је
претходни Управни одбор донео одлуку да се плате само трошкови боравка у износу од 753 Евра,
уз образложење да трошкови авио карте нису узети у обзир. Одлучено је да се наведена
проблематика уврсти као једно од питања на наредној седници са тежиштем на учешћу У.О. у
одлучивању ко ће се упућивати на турнире у иностранству.
Кнежевић предлаже да се ревидира програм и уз консултацију са Министарством омладине и
спорта сагледа могућност учешћа на мање значајним такмичења у иностранству.
Урошевић и Чоловић истичу да се не сме запоставити учешћа на великим међународним
такмичењима.
Александар Кнежевић:
Истиче предлог да Савез аплицира за велика међународна такмичења. Закључак: Кнежевић да
изради предлог такмичења с финансијском конструкцијом п предочити УО.
Разно:
На основу предлога Слободана Матића, да такмичари који се пријаве на турниру, а не појаве се
на истом, а да том приликом нису отказали своје учешће усвојен је закључак: клубови су дужни
да пред турнир измире котизацију за све пријављене такмичаре. Рок за отказ учешћа на турниру
је 24 часа пре одржавања истог. Котизација за такмичаре који су испунили овај услов неће се
наплаћивати. Неизмирење котизације за све пријављене такмичаре, подрзумева забрану учешћа
клуба на датом такмичењу. Детаљни поступак ће израдити техничко-такмичарска комисија у
склопу израде такмичарског правилника.
Дискусија и расправа је завршена и председник је прешао на издавање задатака и обавеза:

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079













за генералног секретара: до 18.07.2010. године припремити ми финансијски извештај са
копијама свих извода, за период од 2009. до 2010. са пратећом документацијом (рачуни,
фактуре, уговори, одлуке УО, за обавезе и потраживања),
припремити до 25.07.2010. године прописе Министарства Спорта и наше обавезе према
њима који су најбитнији за функционисање ССС, до 14.07.2010. године доставити ми план
буџета за ову годину,
до 12.07.2010. године доставити ми на увид завршни рачун за 2009. годину. До наредне
седнице припремити предлог мера у функцији унапређења рада ССС по питању посла
секретара. Израдити записник седнице која је одржана након изборне скупштине до
12.07.2010. године.
израдити записник са ове седнице и доставити ми га на увид и одобрење до 14.07.2010.
године,
За Урошевић Љубишу: до 31.07.2010. године израдити предлог плана развоја
стреличарства у Србији (на основу његовог предлога). До 25.07.2010. обавестити ме о току
реализације овог задатка. Предлог ће бити сагледан од стране УО ради дораде.
За Мицић Александра: до 25.07.2010. године лично контактирати клубове и подсетити
их на обавезу достављања података о клубу која им је издата током ванредне Изборне
скупштине ССС.
Потврдити одлуку УО да су клубови у обавези да плате котизације за чланове који су
пријављени, а нису се одазвали на турниру. О овоме информисати све клубове до
14.07.2010. године. Ово ће извршити Љубиша Урошевић.
Арена доставила захтев молбу за помоћ у додели лукова. Одговор упућен да УО ССС
тренутно сагледава стање покретних средстава и да ће им се на молбу одговорити по
завршетку ове активности.
За Мишковић Владету: у обавези је да до 4 дана након турнира прикупи и проследи
извештаје делегата и судија, као и резултате на сајт ССС и сајт Спорт Србија. До
18.07.2010. године информисати делегате за турнире и у координацији са њима одредити
им евентуалне замене и исте обавестити о томе.
За Александра Кнежевића: остају задужења која је добио.

Рад закључен у 21 час.
Зачписник сачинила:

Председник

Даринка Тимотијевић

Борислав Крстић

