Streličarski Savez Srbije
Broj:
Datum:

Записник
са 1. Седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 14. Августа
2013. godидне у просторијама Спортског савеза Србије, Кнез Михаилоа 7/2, са почетком у
16,30 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан; Миљко
Чоловић, члан; Федор Бењак, члан; Александар Станковић, члан;
Биљана Митровић, председник Судијске комисије и Даринка
Тимотијевић, генерални секретар
Одсутни: Борислав Крстић и Никола Јовановић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Упознавање са предлогом финансијског плана за 2013.
2. Камп малдих перспективних спортиста
3.Отворевно првенство у ФИЛДУ
4.Календар такмичења
5. Светско првенство – припреме репрезентације
6. Критеријуми за финансирање ДП
7. Судијска организација /захтев за набавку
неопходне опреме/
8. Примопредаја досадашње документације ССС
9. Разно
Пре преласка на расправу предложеног дневног реда, председник Савеза
информише присутне да из техничких разлога није извршена промена заступника у АПРу, као и да није извршена примопредаја документације Савеза.
Такође, информише да је посећен Камп младих у Малом Иђошу, где су
учествовали и стреличари СК „Бачер“, којом приликом је упознат са тереном где се ће
одржати ДП у ФИЛДУ.
Тачка 1.
Члановима Управног одбора подељен Финансијски план за 2013. као и Известај о
утроsку средстава за 2013. С обзиром да је дошло до прекорачења у појединим
сегментима, даљи утрошак средстава условљен је само предложеним буџетом.
Информација прихваћена као закључак.
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Тачка 2.
Информацију о одржавању Кампа младих перспективних спортиста, kao i o
postupku sprovodjenja javne nabavke, kao je generlni sekretar. 19.avgusta ocekuje se otvaranje
postupka javne nabavke, dok bi kam poceo 20. avgusta.
Zakljucak: ubuduce doneti kriterijume za ucesće sportista na kampu. Obavezno učešće na
jednom indor i jednom autdor turniru sa normom koja će biti naknadno utvrdjena. Trenerima
pripadaju dnevnice na nivou prosle godine, plus 10%. Trener Miljko Čolović, asistenti trenera
Svetlana Nikolić i Aleksandar Stanković.
3. Tačka
Državno prvenstvo u FILDU dodeljuje se SK „Bačer“ iz Malog IĎoša. Izvršena je izmena
Kriterijuma za dodelu organizacije DP u delu koji se odnosi na uplaćenu kotizaciju: 50%
kotizacije pripada klubu organizatoru, a 50% Savezu. U delu obaveza Saveza, pored kupovine
medlja i pehara, troškova sudijskih taski, ako klub organizator ima svoje mete, troškovi se
umanjuju za iznos prevoza meta.
4. tačka
Zaključak: uputiti klubovima dopis sa zahtevom da podnesu prijavu Takmičarskoj
komisiji za organizaciju turnira za sezonu 2013/2014.
5. tačka
Dva dana pre početka SP u Antaliji, održava se Kongres svetske federacije. Zaključak:
upućuju se prdsednik Saveza i Borislav Krstić, član Upavnog odbora. Za ove potrebe obezbediti
propagandni materijal /zastavica, značke, olovka .../
Na SP upućuje se 4 takmičara, uz mogućnost da ako sportista ispuni normu na nekom
od takmičenja, upućuje se kao član reprezentacije. Preliminarnu prijavu dostaviti do 01.
septembra.
6. tačka
S obzirom da su delimično izmenjeni kriterijumi za organizaciju turnira i DP, usvojen je
zaključak: u Pravilniku o bodovanju turnira, umanjiti iznos bodova za organizaciju DP sa
300 na 200 bodova.
7. tačka
Biljana Mitrović, predsednik Sudijske organizacije uputila je zahtev za nabavku
neophodne opreme za sudije: jakne /crvene/ za kišu i torbice.
Zaključak: odobrava se kupovina opreme za sudije. Iznaću najpovoljniju mogućnost.
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8. tačka
Razno:
1. Predsednik Saveza informiše da su naši reprezentativni na Mediteranskim igrama
zauzeli 8. Mesto od 12 ekipa, a pojedinačno Luka Grozdanović 5. mesto. Rezultat
zadovoljavajući.
2. Angažovanje rada seketara 25.000 mesečno do kraja godine.

Zapisnik vodila
Darinka Timotijevic

Predsednik
Dragan Svilanovic
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