СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
tel.: +381 11 1766929 fax: + 381 11 1766929

Број: 2-37
14.11.2010.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 06. новембра 2010. у
просторијама Спортског Савеза Општине Панчево у улици Масарикова 1а,
са почетком у 10.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Љубиша Урошевић, члан; Владета Мишковић, члан;
Александар Мицић, члан; Миљко Чоловић, члан и Александар Кнежевић, члан
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 Записника са претходних седница УО ССС
3. Израда календара за 2011. годину
4. Кандидатура за Европско клупско првенство
5. Учествовање на турниру у Бугарској
6. Делимична промена критеријума бодовања клубова
7. Проблем некоректног понашања СК Црвенка
8. Како успоставити поверење чланова УО ССС и остварити тешњу сарадњу
9. Стање у вези пописа средстава на Војној академији
10. Процес примопредаје дужности Генералног секретара
11. Слободна дискусија
Дневни ред је једногласно усвојен.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на ефикасност
и конкретност.
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1. тачка
Председник Савеза је известио присутне о следећим сегментима свог ангажовања:
 посета Руској стреличарској Федерацију у периоду од 25. до 29. октобра 2010. са циљем
отпочињања сарадње и размене искустава, а поводом званичног позива Председника
Руске федерације. У току боравка, одржано је неколико званичних и незваничних
састанака, током којих је Председник ССС упознат са радом Федерације, начином
финансирања (нема буџетских средстава осим за националне тимове, од стране државе и
спонзора у износу од 120.000 УСД на годишњем нивоу). Председник ССС је приликом
првог званичног сусрета уручио плакету Председнику Федерације.
Током неформалних састанака, Председник Федерације је наговестио да ће упутити позив
за Отворено првенство у Москви у фебруару 2011. године уз финансирање комплетних
трошкова једном врхунском такмичару који би у току неколико дана боравка у Русији
радио са њиховим тренерима и селекторима. Поред овог, наглашена је и могућност
одржавања Кампа руских стреличара у Србији, уз покривање трошкова руским
такмичарима и учесницима Кампа. У зависности од добијених средстава за наредну
годину, отворена је и могућност присуства наших такмичара на Кампу у Русији уз
евентуалне покривене трошкове боравка од стране домаћина.
Председник Федерације је обећао подршку у будућим обраћањима ФИТИ и ЕМАУ по
свим питањима.
Председник ССС је наговестио да ће посету поновити у фебруару наредне године.
 Председник је затим обавестио присутне о ангажовању на изради такмичарских календара
и одзиву клубова за учествовање у изради истог.
 Напоменуо је и дописе који су по разним питањима упућени МОС-у, о попису опреме,
правдањим средстава и слично. Као мањи неуспех наводи немогућност организовања
састанка са г-дином Атанасовим, који је био одсутан услед приватних обавеза. Поменуо је
и проблем средстава за Камп који МОС још није уплатио, након чега је уследила мања
дискусија.
 Обавестио је присутне о приливу стипендија МОС-а такмичарима и објаснио процедуру
правдања средстава.
 Председник је поменуо и захтев судија за надокнаду трошкова за суђење и надокнаду
клубовима за организацију турнира.
 Сачињен је и извештај о тромесечном раду Стреличарског савеза Србије, који је
прослеђен надлежним институцијама.
 Председник је известио и о комуникацији са Новим Садом и њиховим захтевом да ССС
подржи формирање нове асоцијације која није по стандардима ФИТЕ. ССС овај захтев
није подржао, али неће ни стајати на путу настанка овакве асоцијације.
Током излагања ове тачке Дневног реда г-дин Мицић је у усменом облику поднео захтев да да
оставку услед приватних и пословних обавеза које му не омогућавају ангажовање и испуњавање
задатака у УО ССС.
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Г-дин Кнежевић је обавестио присутне да постоји могућност коришћења просторија Савеза
спортова Београда за састанке ССС, са овим предлогом се није сложио г-дин Урошевић, јер
мисли да није згодно уклапати се у слободне термине. Повела се дискусија о неопходности
просторија Стреличарског савеза Србије.
Током наведене дискусије г-дин Урошевић је поменуо да је неопходно дефинисање платформе за
израду стратегије развоја. Поведена је дужа дискусија, али је одлучено да ће овај предлог бити
разматран на следећој седници УО ССС.
Донет је закључак да се мора остварити контакт са Олимпијским комитетом и тај задатак је
Председник преузео на себе, а г-дин Урошевић је понудио помоћ у посредовању заказивања
састанка са Председником ОК г-дином Дивцем.
Након поново поведене дискусије о стратегији и задацима УО ССС, поменут је и недостатак
финансијских извештаја за 2009. годину, примо-предајних записника и слично. Председник је
обавестио присутне да су нека документа већ код новог ГС, типа одлука, извода из банке и
слично.
Председник УО је даље известио присутне да постоји могућност формирања два стреличарска
клуба. Најавио је и спремност СК Муња из Врњачке Бање да конкурише за организацију
такмичења наредне сезоне и апеловао на присутне да пруже помоћ у организовању турнира ради
популаризације спорта на простору Врњачке Бање. Овај апел је прихваћен и дат је предлог да се
поново организује семинар ЕМАУ првог нивоа ( level 1) у наредном периоду. Г-дин Чоловић је
преузео на себе да предложи место и термине извођења овог семинара.
2. тачка
По овој тачки Дневног реда, уз краће излагање Председника, сви претходни записници су
једногласно усвојени.
3. тачка
Уз потребну дискусију и усаглашавање термина, дефинисан је календар за наредну такмичарску
сезону. Предлози клубова који су прихватили да турнире организују у складу са ФИТА
стандардом и Правилником су прихваћени и уврштени у календар.
У оквиру ове тачке одређени су и технички делегати и донета је одлука да делегати на државним
првенствима не могу узети учешће у истим. Технички делегати су из састава УО Стреличарског
савеза Србије и техничко - такмичарске комисије, а све у циљу давања озбиљности улози
делегата.
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Током дискусије која је уследила одлучено је да се од наредне сезоне укине пружање
финансијске помоћи стреличарским клубовима при организацији турнира услед немогућности
покривања трошкова из средстава дефинисаних буџетом. Усвојен је предлог да се повећа
котизација и тако да се компензују трошкови организације турнира. Одлучено је да за ИНДОР
такмичења котизација износи 1.000 динара, за ОУТДОР 800 динара и за државна првенства 1.200
динара. Поред овога, одлучено је и да се Стреличарски савез Србије укључи у организовање
турнира.
Расправљало се о финансирању превоза мета на турнире на предлог Председника који има
намеру да мете преузме са Војне академије и смести их на другу локацију.
Председник је након закључења претходне дискусије нагласио неопходност редовних лекарских
прегледа, наводећи пример из Стреличарске Федерације Параплегичара Русије која је сада у
проблемима због смрти једног од такмичара.
4. тачка
Наведену тачку је образложио г-дин Кнежевић који је прецизније дефинисао могућност да се
ССС укључи у организацију Европског клупског првенства. Поведена је дискусија, а као резултат
исте предлог је усвојен уз услов да организатор овог такмичења буде Стреличарски савез Србије,
а да БСК буде технички организатор. Одлучено је да по овом питању буде послат допис ЕМАУ
који би представљао само интересовање ССС за организовање оваквог турнира. Уколико се
отвори могућност за организовање овог типа догађаја, дискусија по овом питању ће бити
настављена и биће одређен тим за организацију истог.
5. тачка
По овој тачки Дневног реда разговарало се о учешћу наших такмичара на турниру у Бугарској. Гдин Чоловић је по овом питању изнео основне информације, међу којима је навео и трошак од 80
евра за учешће и смештај уз накнадне трошкове пута. Клубовима остаје да се сами организују по
овом питању, а г-дин Чоловић се обавезао да ће посредовати у циљу лакше организације и
пријаве такмичара.
6. тачка
Питање делимичне промене критеријума бодовања клубова је начело нову дискусију током тачке
која се бавила израдом такмичарских календара и расправљало се о броју бодова који клубови
добијају за организацију турнира. Донета је одлука да се у наредној сезони бодује 60% учешћа.
7. тачка
По питању некоректног понашања СК Црвенка и изношења неистинитих и непроверених гласина
о раду и деловању Стреличарског савеза Србије, формирана је дисциплинска комисија. Основни
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задатак новоформиране комисије је доношење предлога о начинима реаговања и наредним
поступцима према наведеном стреличарском клубу коју је дезинформације изнео на својој
Интернет презентацији. Дисциплинска комисија је оформљена у саставу : г-дин Урошевић,
председник комисије; г-дин Мишковић, члан; г-дин Тривун из СК Панчево, члан.
Задатак комисије је и да се одговори на допис г-дина Текића.
8.тачка
Како успоставити поверење чланова УО ССС и остварити тешњу сарадњу. По овој тачки краће
излагање је имао Г-дин Урошевић који је истакао да је неопходно да се чланови УО ССС у много
већој мери ангажују за потребе Савеза, као и да се одржавају чешћи непсорењдни контакти и
консултовања између истих, а у циљу што квалитетнијег и ефикаснијег решавања обавеза и
унапређења стреличарског спорта.
9. тачка
Стање у вези пописа средстава на Војној академији је изложио Председник ССС и при томе
обавестио присутне о томе да ће се попис средстава на Војној академији окончати током
децембра т.г. Такође је замолио присутне на седници да му помогну у вези са пописом средстава
ССС која се налазе на коришћењу у клубовима.
10. тачка
Процес примопредаје дужности Генералног секретара је дискусијом поменут у првој тачки
Дневног реда.
11. тачка
У оквиру слободне дискусије која је уследила као последња тачка Дневног реда, г-дин Урошевић
је поставио питање надокнаде путних трошкова за учествовање на такмичењу European archery
Championship које је одржано од 24. до 29. маја 2010. године у Роверту у Италији. Након краће
полемике, са односом гласова 4 за и 2 против, а у складу са одлуком коју је донео претходни УО
ССС по вом питању, предлог је усвојен и г-дину Урошевићу ће ови трошкови у износу од
20.982,00 динара (двадесетхиљададеветстоосамдесетдвадинара ) бити надокнађени по освајању
овог Записника.
Такође је истакнуто и то да је у оквиру ССС регистровано 28 клубова, али да од тог броја 18
учествују на турнирима, а само 8 активно раде на промовисању овог спорта. ПРедложено је да се
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у наредном периоду дефинишу услови које морају задовољити клубови уколико желе да буду
чланови ССС, а исти морају бити тежишно усмерени на развоју овог спорта.

Г-дин Чоловић је предложио да се од ФИТА наручи одређен број стреличарских значака, а г-дин
Кнежевић је навео да ће проверити да ли има у БСС наведених ознака и исте ће доставити ССС у
циљу њихове поделе током турнира.
Рад закључен у 15 часова.
Зачписник сачинила:
Ивана Парчина

Председник
Борислав Крстић
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