СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079
Број:
19.08.2010.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 19.
августа 2010. у просторијама Спортског Савеза Србије ул. Македонска 28/2,са
почетком у 18.30 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Александар Кнежевић, члан; Љубиша
Урошевић, члан; Владета Мишковић, члан; Александар Мицић, члан; Миљко Чоловић,
члан и Даринка Тимотијевић, генерални секретар
За седницу је предложен следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД :
1. Извештај председника и чланова УО о реализацији задатака дефинисаних у
претходном периоду
2. Усвајање Правилника о организацији турнира
3. Усвајање Пословника о раду УО ССС
4. Усвајање Извештаја пописне комисије
5. Усвајање Плана реализације Кампа младих стреличара
6. Усвајање Предлога за допуну категоризације спортиста
7. Усвајање Предлога Програма буџетирања за 2011. годину
8. Одређивање носиоца израде Стратегије развоја стреличарства
9. Сагледавање извештаја о току набавке опреме
10. Дефинисање организатора државног првенства
11. Слободна дискусија
Дневни ред је једногласно усвојен.
Председник ССС је замолио присутне да убудуће у писменом облику доставе своје
мишљење за тачке дневног реда којима се мора посвети пажња током дискусије.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на
ефикасност и конкретност.
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1. тачка
У вези са овом тачком дневног реда Председник ССС је укратко известио присутне о
сегментима свог ангажовања. Након излагања председник ССС је позвао остале чланове
У.О. да појединачно изнесу своје ангажовање у протеклом периоду и затим издао задатке
члановима УО за наредни период:
 Г-дин Љубиша Урошевић да изради Правилник о организовању 3D и FIELD
турнира,
 Г-дин Миљко Чоловић да изради Плана рада селектора ССС за 2011. годину,
 остваривање контакта са могућим спонзорима,
 остваривање контакта са спортским медијима,
 остваривање контакта са другим спортским друштвима.
2. тачка
По овој тачки је разматрано усвајање Правилника о организацији турнира. Предлог
Правилника је једногласно усвојен, а Председник ССС је издао задатак да се новоусвојени
Правилник пошаље у електронском и у штампаном облику свим стреличарским
клубовима. Након тога је донета одлука да током турнира овај Правилник морају имати уз
себе делагати на такмичењима, као и организатори турнира.
3.тачка
На предлог Председника Савеза по овој тачки Дневног реда је разматрано усвајање
Правилника о раду Стреличарског савеза Србије. Након кратког гласања, овај Правилник
је једногласно усвојен и одлучено је да овај Пословник ступа на снагу одмах и да се
примењује одмах по усвајању.
Доношењем овог Пословника престале су да важе одредбе свих раније донетих
пословника о раду Управног одбора Савеза.
4. тачка
Председник Савеза је сагледао активности Пописне комисије и пошто извештај још није
поднет УО ССС, апеловао је да се то што пре уради. С обзиром да још није извршен
попис, Председник Савеза је позвао присутне да уколико поседују мете, сталке и ознаке за
мете узете на реверс са Универзијаде, да их у што краћем року врате у ССС ради пописа.
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Проблем који постоји је непостојање довољног броја писаних трагова о задуживању
опреме.
Издат је задатак Пописној комисији да се до наредног заседања УО обави попис опреме.
5.тачка
По овом питању г-дин Миљко Чоловић је излагао План рада стреличарског кампа који би
требало да се одржи крајем августа у Врњачкој Бањи. Тренинге би полазници имали два
пута дневно по два сата и били би подељени у неколико група у зависности од броја који
ће се пријавити. Основни циљ кампа је упознавање полазника са правилним извођењем
стреличарске технике.
Поднети програм рада је уз одређене допуне прихваћен и усвојен.
6. тачка
Предлог за допуну категоризације спортиста је наредно питање по коме је, након краћег
излагања, Председник Савеза позвао присутне да се изјасне. Након дискусије, уз одређене
допуне и измене, једногласно је усвојен Предлог нове категоризације стреличара. Предлог
да се са овом категоризацијом иде пред Комисију Спортског савеза Србије, је такође
једногласно усвојен.
7. тачка
Председник Савеза је предложио за усвајање Предлог Програма буџетирања
Стреличарског савеза Србије за 2011. годину. Овај предлог је усвојен од стране свих
присутних чланова УО.
8. тачка
Током дискусије по овој тачки дневног реда дефинисано је да у наредном периоду
носиоци израде основног нацрта Стратегије развоја стреличарства у Србији буду
Кнежевић Александар и Љубиша Урошевић, а да свој допринос у изради коначне верзије
дају сви чланови УО појединачно.
9. тачка
Извештај о току набавке опреме је презентовао Миљко Чоловић који је саопштио да се све
одвија у складу са предвиђеним планом уз минимална одступања и да за сада нема
никаквих приговора на испоручену опрему.
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10. тачка
Дефинисање организатора државног првенства је као следећа тачка Дневног реда по којој
се
г-дин Љубиша Урошевић јавио за реч са предлогом да Стреличарски савез Србије
организује државно првенство. Председник ССС је био сагласан са таквим предлогом и
надовезујући се на њега предложио је г-дина Урошевића за носиоца организовања
првенства и задужио га за стварање тима. Након краће дискусије по овом питању
закључено је да нема довољно времена да се ова идеја спроведе у дело, те су од исте
одустали.
Затим је донета одлука да се пошаље циркуларно писмо свим стреличарским клубовима о
могућности за организовање државног првенства.
Кроз даљу дискусију је дата подршка за учешће чланова Стреличарског савеза Србије на
турниру у Црној Гори, а све у циљу унапређења сарадње са Стреличарским савезом Црне
Горе.
11.тачка
Током слободне дискусије начета је тема о додели мета клубовима на коришћење уз
закључак да ће конкретна одлука бити донесена на наредном заседању УО ССС, уз пуно
уважавање постојеће одлуке претходног Управног одбора.
Донета је и одлука да се пошаље допис свим стреличарским клубовима о упућивању
њихових чланова на инструктажу за руковање софтвером за обраду резултата такмичара
постигнутих на турнирима. Уз ову, донета је и одлука да делегати не могу учествовати као
такмичари на турнирима које оцењују, а обавештење о овој одлуци ће такође бити
прослеђено свим стреличарским клубовима.
На самом крају заседања УО, присутни су усвојили предлог да се такмичари ССС, за које
постоји могућност рефундирања трошкова, упућују на међународне турнире само на
предлог селектора и уз сагласност УО, а у складу са постигнутим резултатима и будућом
категоризацијом спортиста.
Рад закључен у 21 час.
Зачписник сачинио:

Председник

Борислав Крстић

Борислав Крстић

