Број: 02-50/12
16.08.2012.
ЗАПИСНИК
са ПЕТЕ седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 11. 08. 2012.
године у просторијама Риболовног савеза Србије, са почетком у 12.00 часова
Присутни: Борислав Крстић - председник, Александар Кнежевић-члан, Миљко Чоловић - члан,
Драган Свилановић-члан, Председник Судијске комисије Биљана Митровић и Душан Морачанин,
генерални секретар.
Отсутни: Небојша Чупић,члан, Биљана Павловић,члан, и Емил Карахасан члан.
Председник Крстић констатује да је седници УО пристна већина чланова и да постоји кворум за
доношење одлука и за исту је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са четврте седнице Управног одбора.
2. Разматрање пријаве за организацију ЕП за Јуниоре на бази искуства организације ЦЕЦ-а.
3. Разматрање проблема везано за редовно финансирање од стране МОС-а и у склопу тога
одржавање кампа перспективних стреличара.
4.Разматрање понуде Стреличарске федерације Русије за учешће наших репрезентативаца на
„RUN ARCHERY“првенству које је одобрио WAF
5.Организација Државног првенства у Аутдор стреличарству
6.Приступање изради календара такмичења за 2013.годину
7.Донаторска промоција стреличарства у Панчеву
8.Доношење одлуке о одржавању изборне Скупштине савеза.
9.Разматрање захтева-молбе Љубише Урошевића за повраћај средстава.
10.Остало
- пријем нових чланова
- реализација практичног дела за звање „оперативни тренер“
Под тачком 10. Миљко Чоловић је предложио и разматрање учешћа репрезентације на Аутдор
Е.П. које одржано у Амстердаму и предлог Селектора за одлазак представника Србије на
Европско првенство у 3Д стреличарству.
ТАЧКА-1
Записник са одлукама са ЧЕТВРТЕ седнице УО је без примедби усвојен.
ТАЧКА-2
Председник Крстић је обавестио присутне чланове да је након одржаног ЦЕЦ-а, уз похвале,добио
и предлог представника ЕМАУ, Евелин Пападопуло, да ССС конкурише за Јуниорско ЕП или за
Европски Гран При наредне године.У том оквиру председник ставља на дискусију овај предлог.
Његова сугестија је да то не мора да буде јуниорско првенство већ и неко друго у том рангу,
односно оно које је Савезу исплативо и за које може добити додатна новчана средства од МОС,
ОКС или WAF.

КНЕЖЕВИЋ: Сматра да прво треба видети финансијски ефекат таквог такмичења,а колико је
упознат Јуниорско ЕП послује са губитком. Предлаже да се конкурише за Клупско ЕП или
Клубски Гран При за који би се он определио.
ЧОЛОВИЋ: Подржава предлог Кнежевића и сматра да ни остали преддлози нису финансијски
исплативи и предлаже да се савез обрати ОКС и МОС-у за финансијску помоћ.
СВИЛАНОВИЋ:Подржава предлоге и предлаже да се кроз такве „програме“провуку и припреме
за млађе категорије стреличара.
Након дискусије донесена је
АД-1 ОДЛУКА
Да се савез обрати ОКС и МОС-у за финансијску помоћ у реализацији једног од ова три
предложена такмичења за које се будемо определили. Уколико се ова новчана помоћ одобри онда
би се приступило органиѕацији истог.
ТАЧКА-3
У оквиру ове тачке Ген.секретар Душан Морачанин је обавестио УО да је одржавање кампа
доведено у питање, јер средства намењена за ту активност министарство није до сада уплатило
Савезу. Изнео је податак да је у комуникацији са званичним представницима МОС-а добио
информацију да се не зна када ће бити исплаћена средства за реализацију кампа перспективних
стреличара који треба да започне за неколико дана, а да је обавеза Савеза према хотелу где ће се
одржати камп, да у року од 8 дана по завршетку кампа измири своје обавезе у оквиру Уговора
који је препоручен од стране МОС.Узимајући све те чињенице у обзир приступио је преговорима
са хотелом да се исплата рачуна изврши парцијално.
У оквиру тога постоје неке могућност које би изнео на разматрање УО и то :
1. Да се хотелу Јуниор, исплати половина потраживања
2. Да се за другу половину дуга изврши позајмица код матичне банке или од клубова.
КРСТИЋ: Предлаже да се наставе преговори у овом смислу и да се види који од кубова може да
позајми новац Савезу.
СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да он разговара са Елит Арчеријем око позајмице.
Након дискусије донесена је:
АД-2 ОДЛУКА
Да се у оквиру ове три могућносто изнађе решење како би се камп могао одржати.
ТАЧКА-4
Председник Савеза је обавестио присутне чланове да је од стране Руске стреличарске федерације
Савез добио позив да пошаље свог представника на отворено првенство Русије у „RUN
ARCHERY“стреличарству и да ће њихова федерација сносити трошкове боравка наших
представника, трошкове набавке стрела, а можда и трошкове путовања.
Предложио је да селектор процени ко може учествовати на једном оваквом такмичењу.
Истакнуто је да је врло корисно да Савез пошаље свог представника из политичких разлога.
Председник је позвао присутне да се јаве ко би могао да присуствује као официјелно лице. Јавили
су се ген.секретар Душан Морачанин или Драган Свилановић. Ово је прихваћено.
На основу предложеног донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
1.Да селектор процени кога од такмичара треба послати и о томе обавести канцеларију Савеза.
2. Да као официјелни представник савеза буде Душан Морачанин или Драган Свилановић.
ТАЧКА-5

СВИЛАНОВИЋ износи предлог у име СК Кошутњак да се Државно првенство у Аутдор
стреличарству одржи на терену СК Кошутњак и да траје два дана. Кнежевић и Чоловић су се
сложили да се ДП у Аутдор стреличарству одржи у два дана.
Надовезујући се на предлоге предходних саговорника председник савеза је изнео и податак да се
у том случају датум такмичења треба померити и то из два разлога:
1. У истом термину када је заказано ДП одржава се и Финално ЦЕЦ такмичење у Мађарској
где је неопходно присуство наших такмичара-репрезентативаца,фаворита на ДП .
2. Уз консултације са осталим члановима УО предлаже да се ДП помери за 22-23.09.2012.
ЧОЛОВИЋ: Предлаже да се плате путни трошкови оним такмичарима који долазе до Београда да
би даље путовали на такмичење.Такође предлаже и да Савез поред пута плати и преноћиште, јер
се показало да је неопходно путовати дан раније.Након изложених мишљења донесена је следећа:
АД-4 ОДЛУКА
1.Да се прихвати понуда СК Кошутњак и да се Државно првенство одржи у два дана 22-23.09. на
терену СК Кошутњак.
2. Да се за одлазак на ЦЕЦ у Мађарску иде дан раније и да Савез поред пута плати и преноћиште
до максимално 15 људи.
ТАЧКА-6
ЧОЛОВИЋ: Предлаже да Савез одреди термине и форме такмичења и дефинише календар
одржавања тих такмичења која су у његовим ингеренцијама. Да се приликом израде календара
води рачуна о о терминима „традиционалних турнира“које поједини клубови одржавају. Након
усаглашавања ставова донесена је:
АД-5 ОДЛУКА
Да Кнежевић, Чоловић и Свилановић у координацији са ТТ комисијом приступе изради
такмичарског календара за 2012.-2013. годину и предлог проследе осталим члановима УО
најмање два дана пре одржавања наредне седнице.
ТАЧКА-7
Председник Крстић је изложио понуду Ротари клуба Панчево о одржавању донаторске промоције
стреличарства у Панчеву. У том смислу затражио је сагласност УО Савеза о реализацији такве
манифестације у којој би и сам узео учешће као председник организационог одбора. Истом ће
присуствовати већи број званица из Ротари клубова Србије и региона и биће прикупљена новчана
средства за помоћ развоју стреличарства. Средства ће бити усмерена на плаћање додатна два
пансиона за камп младих стреличара.
АД-6 ОДЛУКА
Да се ДА сагласност за одржавање такве промоције стреличарства у Панчеву.
ТАЧКА-8
МОРАЧАНИН:На основу Закона и Статута савеза стекли су се услови о одржавању редовне и
изборне скупштине Савеза и да је неопходно у складу са наведеним прописима дефинисати
термин за одржавање истих.
Након дискусије донесена је :
АД-7 ОДЛУКА
Да се редовна и изборна Скупштина одржи 22.12.2012 и да се у складу са Статутом приступи
реализацији истих.
ТАЧКА-9
На основу захтева Урошевића о рефундацији средстава за такмичење Кнежевић предлаже да се
његов захтев проследи МОС-у на тумачење па ако има основа да му се средства за такмичење
рефундирају.

СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да се испита случај Данила Миоковића, па ако је исти случај онда
треба исплатити и Урошевићу трошкове наступа.
ЧОЛОВИЋ: тражи поређење са Данилом па ако МОС да сагласност онда и Урошевића
исплатити.
АД-7 ОДЛУКА
Од МОС-а тражити тумачење везано за то, да ли репрезентативац који се у квалификацијама
пласирао у прву трећину има према правилнику право на покривање трошкова из буџета МОС-а.
ТАЧКА-10
10/1.Генерални секретар Морачанин изнео је захтев СК Дуга Стрела из Панчева за поновни
пријем у Савез.Увидом у достављену документацију констатовао је да уз захтев за пријем не
постоји одлука надлежног органа клуба о пријему у чланство(према важећем статуту). У
достављеном списку чланова клуба достављен је нетачан податак о чланству Марчела Бирђана.
Он је верификовани члан СК Ниш и никако не може бити на списку чланова СК Дуга стрела.
Након дискусије чланова УО донесена је:
АД-8 ОДЛУКА
Да на основу достављене документације и увида у њу, не постоје услови за пријем СК Дуга
Стрела у Савез, већ да овлашћени представник клуба ажурира документацију и потом у складу са
Статутом Стреличарског савеза поново достави захтев за пријем.
10/2.Због „Олимпијске године“ дошло је до знатног успоравања програма „Олимпијска
солидарност“ у оквиру ког је требало и да се одрже предавања (практични део) за звање
Оперативни тренер.С тим у вези, неопходно је наћи решење за предавача практичног дела за
звање „оперативни тренер“. Према Закону, обавеза Савеза је да тражи од своје међународне
организације предлог-мишљење, која врста сетрификата је неопходна за таквог предавача.
Након дискусије чланова УО донесена је:
АД-8/1 ОДЛУКА
Да се савез дописом обрати WAF и ЕМАУ за препоруку који сертификат одговара овим условима
и да ли имају предлог ко може да буде предавач са ових простора.
10/3.
АД-8/2 ОДЛУКА
На основу предлога селектора Миљка Чоловића на 3Д Европско првенство, које се одржава у
Хрватској, Савез пријављује Горана Вујковића из клуба Артемис -Суботица. Председник ће
извршити његову пријаву у ФОРС док ће канцеларија одрадити остасле принадлежности уз
помоћ селектора и Горана Вујковића.
10/4
ЕП Амстердам
ЧОЛОВИЋ – селектор: Учињена је катастрофална грешка, да људи који су ишли на
квалификационо такмичење за наступ на ОИ не изађу на такмичење, а постојао је и програм
такмичења са којим су репрезентативци требали бити упознати.
СВИЛАНОВИЋ:Да овакве грешке остану за наук за будућност, да млади људи попут
Гроздановића буду на тако важном такмичењу као што су квалификације за ОИ, а да не наступе и
да нико од присутних руководиоца није реаговао на то. Предлаже да се Луки Гроздановићу
надокнаде трошкови или да се пошаље на нека друга такмичења о трошку савеза.
КНЕЖЕВИЋ: Истиче да је било потребно да се и селектор активније укључи у припреме и
организацију одласка на ЕП.
КРСТИЋ: Истакао је неколико чињеница:

- Да нико није хтео да се прихвати организације одласка на ЕП те је он покушао то да одради
колико је могао сам, мада је тамо боравио као делегат ССС и као репрезетнативац, а не као
организатор
- Да су сви репрезентативци и селектор били обавештени о такмичењу 6 месеци унапред, а да су
прецизне податке имали већ два месеца пре одржавања турнира (када се полази и враћа, који је
распоред такмичења, итд). Међутим, нико од наведених није реаговао, нити се понудио да
помогне, нити да преда неки предлог, сугестију или примедбу на план одласка, учешћа и
повратка. Љубиша Урошевић помогао око куповине авио карата и Небојша Чупић око неких
техничких детаља, док остали набројани нису уложили нимало труда да се унапреди
организација. Поновио је да му је жао што се ни такмичари, нити селектор нису интересовали за
само ЕП све до тренутка када је отпочела његова реализација. Закључио је да је потребан тим
људи да би се овако нештио реализовало у потпуности и квалитетно, а не појединац.
Постојала је могућност да се сачекају наши такмичари док стигну на стрелиште, али су исти
одустали јер су се већ спаковали за повратак.
МОРАЧАНИН:Сматра да се мора поштовати-дефинисати функција селектора онако како је у
статуту наведено и да онда неће долазити до оваквих ситуација.
АД-8/3 ОДЛУКА
Да се убудуће поведе више рачуна да се до оваквих ситуација више не долази и да се поступа
флексибилније у погледу финансирања за одлазак у иностранство.
Пошто су исцрпљене све тачке дневног реда, прадсеник је закључио заседање у 15ч.

Записничар
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић

