СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд

Стреличарски Савез Србије
03.11.2013
Записник
са 2. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 03.новембра
2013. годидне у просторијама Савеза спортских риболоваца Србије, Београд, Ул.
Милована Миловановића 4, са почетком у 11 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан; Миљко
Чоловић, члан; Федор Бењак, члан; Александар Станковић, члан;
Биљана Митровић, председник Судијске комисије, Предраг
Јеловац, председник Такмичарски комисије и Даринка Тимотијевић
Одсутни: Борислав Крстић, Федор Бењак и Никола Јовановић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са 1. седнице
2. Активност између две седнице
3. Календар такмичења за 2013/2014.годину
4. Правилници по налогу спортског инспектора МОС-а
5. Усклађивање буџета за 2013.годину
6. Захтев за пријем у чланство ССС
 СК „Target Archery“ Вршац
 СК „Сребрна Стрела“ Београд
7. предлог за унапређење рада Школе стреличарства
8. Разно
1. Тачка
Записник са 1. Седнице Управног одбора усвојен једногласно.
2. Тачка
Председник Савеза укратко информифе присутне о боравку репрезентације на Светском
превенству у Анталији и којстатује да је боравак био користан, нарочито за младе
стсреличаре. Миоковића се такмичио иако је био прехлађен, што је узроковало нешто
слабијем резултату.
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3.тачка
Календар такмичења уз одређене корекције доставице се на усвајање за следећу седниу
УО 23.новембра.
4. Тачка
По наогу Инспектора Министарства омладине и спорта, припремљена су подзаконска ата,
правилници, који су на данашњој седнци потврђени, с обзиром да је датум усвајања истих,
морао бити ранији датум, август месец. По добијању сагласности Министарства омладине
и спорта, правилници могу се презентовати на Сајту Савеза.
5. Тачка
Чланови Управног одбора упзнати са да је дата могућност да се коригује спецификација о
утрошку буџетских средстава на основу које ће се извршити правдање буџетских
средстава.
Закључак: за следећу седницу 23. новембар припремити предлоге утрошка средстава за
2013.годину.
6. Тачка
Два ново формирана клуба СК „Target Archery“ Вршац и СК „Сребрна Стрела“ Београд,
поднели су уредну документацију за пријем у чланство Савеза.
Закључак: примају се у чланство СК „Target Archery“ Вршац и СК „Сребрна Стрела“
Београд. Обавеза новопримљених клубова да испоштују одредбе Статута и доставае,
Изјаву о прихватању аката Савеза, попуњен образац за Књигу чланова и уплате
чланарину.
7. Тачка
Информативни материјал достављен члановима УО, везано за школу стреличарства,
проузроковао је полемике. Закључак: Праћена Школа стреличарства /обука стреличара/
потреба је Савезу, како би се повећао број младих квалитетних стреличара. Начин и
праћење рада школе стреличарства разматраће се на некој од наредних седница, по
усклађивању понуђеног текста.
8. Тачка
На предлог Председника Савеза извршена је измена члана УО. Уместо Николе
Јовановића, који се не одазива позиву, изабран је Велимир Којић, привремени члан, са
правом гласа и одлучивања. На наредној седници Скупштине Савеза, потврдиће се избор.
Записник сачилила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић

Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com Текући рачун: 125-522-85 ПИБ: 100020130

