Стреличарски савез Србије
Број: 02-21
27.04.2015.
Београд
Записник
Са проширене седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 27.
априла 2015. годидне у просторијама Хотел „Унион“, Београд Ул. Косовска бр. 11, са
почетком у 16,30 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић,
Миљко Чоловић, Милош Вуковић и Александар Станковић, чланови УО
Никола Продановић и Александар Медић, чланови ТТК, и Дејан Маргетић,
Одсутни:

Нобојша Чупић, и Федор Бењак, чланови УО
За седницу је усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање записника са седнице УО одржане 28.02.2015.
2. ТТК
- задужења чланова ТТК
- предлог Календара такмичења за сезону 2015/2016.
3. Популаризација стреличарског спорта, кроз промоцију у
основним и средњим школама.
4. ОКС
- Предлог редовног годишњег програма за 2016.
5. АДАС
- Одлуку о именовању лица одговорног за надзор
над спровођењем мера за спречавање допинга
- Програм антидопинг деловања
- Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог
изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила
6. Учешће на првим европским ОИ, Баку.
7. Пријем у чланство новоформираног стреличарског клуба.
8. Завод за спорт – коришћење сале.
9. Разно
1. Тачка

Записник са седнице Управног одбора од 28.02.2015. године једногласно усвојен
уз закључак да се изради мастер план стреличарства.
Оформљена радна група за израду истог у саставу: Драган Свилановић, Гордана
Кнежевић, Миљко Чоловић, Дејан Маргетић, члан ТТК /Продановић или Медић/ и
Биљана Митровић, председник Судијске комисије Савеза.
Радну верзију Мастер плана Драган Свилновић ће доставити члановима радне
групе.
Рок за израду Мастер плана 15.05.2015. Састанак радне групе сазваће Свилановић.

2. Тачка
ТТК је конституисана, председник Продановић, чланови Медић и Дражић. ТТК
свој рад спроводи тимски, за бодовање спортиста и клубова, као и евиденцију
рекорда, задужен је Дарко Дражић. До сада је појавило се низ проблема везаних за
рекорде.
Након дискусије, везано за рекорде усвојен је закључак: упутити клубовима
обавештење да у року од седам дана доставе, уз важећи формулар за пријаву
рекорда, са пратећом документацијом /записник са такмичења/, пријаву рекорда
који није увршћен. Након тог рока ТТК ажурираће листу рекорда. Накнадне
пријаве неће се прихватити.
ТТК урадиће предлог Календара такмичења. Индор сезона траје шест месеци и
аутдор сезона шест месеци.
Након дискусије вођене везано за евиденцију регистровних спортиста за клуб, с
обзиром да је уочено низ недостатака, евиденције која се води у Савезу, усвојен је
следећи закључак: Урадити Правилник о регистрацији такмичара и формулар за
регистрацију спортиста коју води Савез. Следеће године ниједна такмичарска
књижица не може се оверити без приложеног захтева за регистрацију такмичара,
чиме ће се добити прегледна евиденција за базу података регистрованих спортиста.
3. Тачка
4.
Уводно излагање везано за популаризацију стреличарског спорта, кроз промоцију у
основним и средњим школама, дао је Драган Свилановић,и дао речу Дејану
маргетићу, актеру идеје обиласка београдских школа.
Дејан Маргетић информише да би се промоција стреличарства састојала у обиласку
основих и средњих београдских школа, где би се уз присуство професофа физичке
културе, показно приближило стреличарство, од чега се убудуће очекује да деце
пређу у неки од београдских клубова и даље наставе са бављењем спортом.
Промоција би се одвијала са луковима из којих би деца пуцала са лепљвивим
стрелама. Опрему за презентацију обезбедиће Драган Свилановић.
После дуже дискусије везане за финансијску надокнаду промотера, где су изнете
идеје, да ли наднокната треба да буде исплаћена по сату или на месечном ниву,
није се дошло до коначне одлуке.
Закључак: За овај први, пилот програм, који ће да траје до краја календарске
школске године, финансијска надокнада износи 50.000,00 динара. Обавезује се
Дејан Маргетић да по обављеном послу поднесе изнештај.
5. Тачка
Обавеза Савеза да до краја априла достави Предлог редовног годишњег програма
за 2016.
Након предлога, усвојен следећи закључак: обезбеђивање услова за припрему, учешће
и остваривање врхунских спортских резултата спортиста; активности спортских
кампова за перспективне спортите; судијски и трнерски семинари; организација
међународних и националних спортских такмичења од значаја за Републику
Србију, међудржавна и међународна спортска сарадња; учешће на међународним
такмичењима, за спортисте-репрезентативце са испуцаним нормама и оне који
испуцају 15% нижу норму:

за светска и европска првенства, покривају се комплетни трошкови само
спортистима са испуцаним нормама, спортисти који су испуцали 15% нижу норму,
могу о свом трошку учествовати на такмичењу;
- за светска и европска ФИЛД такмичења савез рефундира трошкове: за пласман од 1
– 8. места, за пласман од 9 – 16 места, 50% средстава;
- за учеснике ЦЕЦ-а, савез рефундира трошкове: спортистима са ширег списка –
превоз и смештај, котизацију сносе сами; стипендистима се покривају само трошкови
превоза, уз обавезу учешћа на 4 од 5 ЦЕЦ-а.
Финансијски показатељ предлога програма:
1. трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у реализацији
програма 450.000,00
2. трошкови куповине опреме и реквизита 320.000,00
3. Трошкови смештаја и исхране –
350.000,00
4. Трошкови котизације за учешће –
250.000,00
5. опрема и реквизити –
400.000,00
6. Хонорари –
1.100.000,00
7. Транспорт опреме –
250.000,00
8. финансијске и банкарске услуге –
180.000,00
9. маркетинг –
100.000,00
10. штампа –
100.000,00
11. здравстени прегледи –
200.000,00
12. АДАС –
100.000,00
13. Ревизија и јавне набавке
50.000,00
14.стручно усавршавање –
50.000,00
15. чланарина међународној федерацији –
40.000,00
16. пехари и медаље –
80.000,00
17. трошкови лекарске службе
50.000,00
18. материјлани трошкови –
200.000,00
Укупно дат предлог у износу од 4,000.000,00 динара.
6. Тачка

На основу законске обавезе Савеза према АДАС-у усвојен следећи закључак:
усваја се Програм антидопинг деловања; Правилник о дисциплинским мерама и
поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила
и Одлука о именовању лица одговорног за надзор на спровођењем мера за
спречавање допинга.
7. Тачка
О учешћу стреличара
на првим европским играма у Бакуу, присутне је
информисао Драган Свилановић, који је својим учешћен на стреличарском
маратону, изборио квоту. У свом излагању, обавестио је присутне да је понудио
учешће нашим најбољим стреличарима, који су одбили, собзиром да су имали
неодложне обавезе.
Закључак: Србију у стреличарству на Првим европским играма, представљаће
Драган Свилановић, такмичар и Миљко Чоловић, тренер.
8. Тачка

Захтев за пријем у чланство, са комплетном потребном документацијом, Решење
АПР, Статут и молбом, поднео је новоформиран клуб из Сефкерина. закључак:
Прима се у чланство Стреличарски клуб „Око соколово“ из Сефкерина, који ће по
достављању и остале потребне документације, Одлуке о прихватању аката савеза и
уплате чланарине, добити и статус члана Савеза.
9. Тачка
Информацију о коришћењу сале за тренинг репрезентативне селекције у Заводу за
спорт и медицину спорта, дала је Даринка Тимотијевић, и информисала присутне
да од 1. јануара Завод наплаћује коришћење термина. Закључак: отказати
коришћење термина у Заводу за спорт.
10. Тачка
1. Гордана Кнежевић информише присутне о могућности отварња стреличаског
клуба у Крушевцу. Закључак: Савез ће понудити помоћ око формирања
стсреличарског клуба.
2. Примедба за изглед сајта, непрегледан и нефункционалан. Закључак: изнаћи
могућност спонзорства, са чиме би се унапредио изглед садржана на сајту.
Милош Вуковић покушаће да прибави понуде.

Председник
Драган Свилановић

