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

Број: 208.02.2011.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 08. фебруара
2011. године у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5,
са почетком у 15.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Љубиша Урошевић, члан; Миљко Чоловић,
члан; Александар Кнежевић, члан; Душан Морачанин; Небојша Чупић и
Ивана Парчина, генерални секретар
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 претходне седнице
3. Избор нових чланова Управног одбора Стреличарског савеза Србије
4. Организација Државног индор првенства
5. Упућивање представника ССС у Русију
6. Припреме за куп у Поречу
8. Разно
Дневни ред је допуњен примедбама г-дина Чоловића око правилника за избор
стипендија, г-дина Урошевића око правилника за прелаз спортиста из клуба у клуб и гдина Кнежевића који је путем е-маила послао своје предлоге за допуну дневног реда,а
на седници је допунио да су финансијски извештеј и завршни рачун обавезни на УО и
скупштини. Дневни ред је након допуне једногласно усвојен.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на
ефикасност и конкретност. Променио је редослед тачке 1. и тачке 2. и прво на усвајање
ставља запасник са претходне седнице. Г-дин Кнежевић није знао да је записник
достављен и није имао прилике да га прочита, те је усвајање одложено.
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2. тачка
Променио је редослед тачке 1. и тачке 2. и прво на усвајање ставља запасник са
претходне седнице. Г-дин Кнежевић није знао да је записник достављен и није имао
прилике да га прочита, те је усвајање одложено.
1. тачка
Председник Савеза је
затим известио присутне о следећим сегментима свог
ангажовања:
 У вези са неопходним захтевом МОС – а, Председник је пронашао најповољнију
ревизорску кућу и потписао Уговор са њима, а ревизија ће се одвијати по
завршетку израде завршног рачуна.


Председник је поново поменуо састанак са представницима Олимпијског комитета
Србије, г-дином Дивцем и г-дином Вишацким. На састанку који је трајао непуних
сат времена, представници ОКС су гарантовали од марта месеца, по усвајању
Закона о спорту, просторије за Стреличарски савез. Напоменули су да се 2014.
године одржавају Олимпијске игре младих и предложили да са направи план
припрема спортиста, које би финансирао ОКС. Предлог је остао отворен за даљу
комуникацију.



Председник је обавестио да се за семинар о компаунду који би требало да држи гдин Буден, пријавило 13 учесника, а да је неопходан минимум 15 пријављених да
би се потписао уговор и направио коначан договор.



Председник је обавестио и да је у току израда нове Интернет презентације
Стреличарског савеза Србије.



О првенству у Русији и семинару у Француској биће више речи у тачкама
одређеним за то.

Председник је затим позвао остале чланове УО да укратко изнесу своја ангажовања у
протеклом периоду.
Г-дин Чоловић је обавестио присутне да је још у току израда плана и програма о
репрезентацији, а да има потешкоћа са финализацијом јер не зна колика средства има
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на располагању. Предложио је да се организује минимум један камп за репрезентацију и
један камп за младе стреличаре. Председник је рекао да уколико селектор мисли да
камп сам по себи није добро решење, може одржавати и викенд семинар, које и МОС
подржава. Питање које остаје је буџетирање, а постоји могућност да Савез такве
семинаре организује. Г- дин Кнежевић је поставио питање како расподелити 2.000.000,00
динара и какве оквирне планове правити за утрошак средстава.
Г-дин Чоловић предлаже да се одрже два типа припрема, наменске за такмичења и
опште за потенцијалне репрезентативце. Сматра да су реалније опште припреме за 15ак људи. Грубом проценом је дошао до цифре од 50.000,00 динара неопходних за
одржавање викенд семинара.
Г-дин Кнежевић је известио да је упутио Савез на преводица за посао око превода ФИТА
правилника и да је по том питању ангажована Биљана Митровић.
Г-дин Урошевић је изнео да има замерке на претходни записник јер није он предложио
него питао да ли да Стреличарски савез изађе из Спортског савеза Србије. Примедбу је
имао и по питању избора преводиоца јер није био расписан тендер, нити је било других
понуда за разматрање. Није сигуран да ли је изабрана најповољнија понуда. Одговорено
му је да за набавке испод 380.000,00 динара не треба расписивати тендер, него је
могуће направити договор директно. Изнео је да је у међувремену радио на Правилнику
о врхунском спорту. Поменуо је и проблем са клубом Elite archery и преласком
стреличара из једног клуба у други. Изнео је предлог у вези са бодовањем стреличара и
клубова, као и предлог за укидање беле боје у оквиру опреме стреличара на
такмичењима.
3. тачка
По овој тачки дневног реда се на гласање износи примање г-дина Чупића у састав УО.
Позван је Небојша Чупић да се укратко представи и он у току представљања износи да
је заинтересован да се ангажује у овом УО и да је спреман да помогне и учествује у раду
Савеза. Отворена је дискусија и могуће је донети одлуку без присуства свих чланова јер
постоји кворум. Г-дин Урошевић је рекао да је сагласан са предлогом и ако су га питали
из СК Нови Сад зашто баш г-дин Чупић да буде кандидат. Г-дин Чоловић је сагласан са
предлогом и похвалио је кандидата за рад са млађим категоријама, спортске успехе и
личне особине. Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен.
Поменуто је и питање генералног секретара и проблем са обављањем функције
садашњег секретара услед других радних обавеза. Председник предлаже г-дина
Морачанина за ту функцију и позива присутне на примедбе или сугестије. Г-дин
Морачанин каже да жели да да допринос Савезу и да сматра ову функцију изазовом. Рок
за примопредају дужности је до краја фебруара месеца.
Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com, контакт адреса: Гандијева 140 Београд, Текући рачун:
125-522-85 ПИБ: 100020130

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

Г-дин Кнежевић каже да би требало да Скупштина коју чине представници свих клубова
бира ГС,а не УО. Председник се позива на Статут и наводи члан у коме стоји да ГС
именује, поставља и разрешава УО ССС.
Г-дин Морачанин је једногласно изабран за новог ГС.
4. тачка
Председник је известио присутне да је СК Вршац дефинитивно одустао од организације
и да је Савез преузео на себе организацију Државног индор првенства, с тим да је
техничка подршка СК Муња из Врњачке бање, која се једина пријавила. Локација за
одржавање такмичења би била Врњачка бања, а били би ангажовани и медији.
Изнајмљивање хале износи око 20.000,00 динара за цео дан. Савез би требало да
одреди тим људи из УО који ће руководити припремама за ДП.
Постављено је питање члановима УО да ли се слажу да уђу у причу око организације ДП
и да усмеравају клуб Муња. Г-дин Урошевић се у потпуности слаже јер је добио
фотографије сале и задовољан је њом. Г-дин Кнежевић има примедбу на дужину сале и
сматра да размак између мета не задовољава услове неопходне за такмичење. Након
консултације са г-дином Чоловићем и осталим члановима УО, уз информацију да је сала
40х30метара, дошло се до закључка да може стати 108 такмичара и 27 мета.
Постављено је питање да ли да буде подељено у дивизије такмичење, али се од идеје
одустало јер је неопходно обавити распуцавање.
Г-дин Урошевић сматра да би требало да се направи граница и одреди минимална
норма ко може да учествује на ДП, што би дефинисало број такмичара.
Г-дин Кнежевић сматра да не би требало искључивати инстинктивце у таквим
такмичењима, а г-дин Чоловић даје предлог за одређивање норме за ДП преко пуцања
регионалних или општинских такмичења.
Председник УО прекида дискусију и тражи предлоге за тим који би пружио логистичку
подршку и упутио чланове СК Муња на начине припреме такмичења. За саветодавну
функцију, односно за давање мишљења и информација су заинтересовани г-дин
Урошевић и г-дин Чоловић. Неко од представника Савеза би требало да оде и у Врњачку
бању неколико дана пре такмичења да надгледа да ли је све добро постављено.
Трошкови дневница и пута би у том случају били покривени. Неопходно је две недеље
пре почетка ДП одржати састанак са неким из организације првенства и направити
прелиминарне договоре.
Г-дин Кнежевић се пријављује да понесе и да на коришћење семафор који је у
власништву његовог клуба.
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Договорено је да ће Савез дати покретне ствари, да ће се котизације уплаћивати Савезу,
а трошкове организације ће покрити Савез. По потреби ће бити ангажовани сарадници. У
наредних пет дана је потребно дефинисати шта је све потребно за организацију и
конкретизовати све.
Чланови УО су сагласни да се ДП одржи у Врљачкој бањи.
5. тачка
Председник је известио присутне да се у периоду од 22. до 28. фебруара у Русији
одржава Државно индор првенство и Савез руске федерације је позвао једног
представника из Србије коме би покрио трошкове исхране и превоза од хотела до сале.
Трошкове пута, око 300 евра, као и трошкове смештаја у износу око 60 евра, такмичар би
сносио сам. Било би му омогућено да тренира са селектором руске репрезентације. Ко
год буде био одређен да путује мора да има извађену дозволу за ношење оружја.
Задатак за ГС је да постави на сајт обавештење и да проследи свим клубовима допис са
захтевом да пријаве пошаљу до петка ове недеље.
Одлука је да уколико буде више пријављених, буду изабрани млађи такмичари, не
почетници, из олимпик категорије. Уколико се нико не пријави, послати неког од стране
Савеза, а Савез ће разматрати финансирање неког дела пута.
6. тачка
Присутни су обавештени да су се за Куп у Поречу пријавила два кандидата из Србије, гдин Којић и г-дин Свилановић.
Г-дин Кнежевић је поставио питање индор првенства у Шпанији за које се нико није
пријавио јер нигде није ни објављен позив.
Г-дин Урошевић се не слаже са кандидатима који су се пријавили за Пореч јер нису
добро рангирани. Сматра да се мора остварити одређена норма да би се такмичари
слали на међународне турнире.
Председник је објаснио да није за Шпанију ништа објавио на сајту, јер му нико од
чланова УО нити такмичарско технике комисије на то није скренуо пажњу нити се
самоинцијативно ангажовао. Даје предлог да клуб може да финансира пут кандидата, а
уколико кандидат оствари норму, Савез да надокнади клубу трошкове.
Г-дин Чоловић се слаже са Љубишом по питању тога да не може било ко да иде на
међународно такмичење, односно они који квалитетни а имају новца. Предлог је да се
види са ОК за додатна средства која не бисмо морали да вратимо. Донета је одлука да
се закаже састанак са ОК по овом питању. Требало би да МОС укине прописану квоту од
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30%, а г-дин Морачанин се јавља за реч и објашњава да је лакше видети са ОКС јер се
МОС квотом заштитио.
Раније је постојао предлог да такмичар који жели да иде на међународно такмичење, а
није репрезентативац, плати трошкове за још једног такмичара који је репрезентативац.
Поменут је и Европски јуниорски куп у Јерменији који није у програму такмичења и
постављено је питање да ли послати неког.
7. тачка
Председник је обавестио присутне о активностима које ће неки Савези предузети због
дискриминације већ категорисаних спортиста у оквиру Правилника о стипендирању.
Председнику су се јавили представници мачеваоца који ће поднети заједничку тужбу
против МОС-а. Позвали су и остале Савезе који се осећају оштећени да им се придруже.
Ову информацију би требало објавити на сајту.
8. тачка
Под тачком разно је разматран предлог г-дина Чоловића да се изради Правилник за
избор репрезентативаца.
Г-дин Кнежевић није стигао да детаљно проучи тај Правилник који је г-дин Чоловић
послао свима, али је поставио питање шта је са одговорношћу селектора уколико
такмичар са ширег списка репрезентације не оствари добар резултат.
Г-дин Урошевић је изнео да има доста замерки које је изнео путем мејла који је послао
члановима УО.
Г-дин Чоловић је рекао да је отворен за сугестије и да је Правилник радио на основу
хрватског са мањим специфичним изменама. Дао је четири документа која улазе у избор
репрезентативаца.
Председник сматра да је неопходно донети Правилник да би репрезентација била
квалитетна и да се настави са израдом Правилника, а да у наредних пет дана чланови
УО шаљу сугестије г-дину Чоловићу.
Г-дин Урошевић је предложио да се изради Правилник у вези преласка такмичара из
клуба у клуб. Предлаже да уколико клуб не дозволи прелазак, да УО погледа документа
и дозволи или не дозволи прелазак, без да се дозволи издавање дуплих лиценци. До
следеће седнице имаће готов предлог. Г-дин Морачанин предлаже да се узме у обзир и
обештећење и да се дефинишу критеријуми за прелазак.
Г-дин Кнежевић даје допуну за Дневни ред у виду захтева да се достави детаљан
извештај о раду за Скупштину и да се достави завршни рачун. Председник му је
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одговорио да завршни рачун ради рачуноводство Спортског савеза Србије и да ће бити
готов до краја фебруара, а да након тога следи ревизор који ради ревизију током марта.
Након тога се сазива Скупштина и онда се презентује извештај.
Г-дин Урошевић предлаже да се обавезно сазове Скупштина да би се упознали са
људима који су представници клубова.
Током ове тачке дискутовано је на тему одласка представника ССС на курс за водитеље
тренерских курсева који се одржава у Француској. На јавни конкурс који је објављен на
сајту Савеза и који је у електронском облику упућен свим члановима ССС јавили су се
као кандидати Миљко Чоловић и Гордана Кнежевић. Након дуже расправе и изношења
аргумената одлучено је да се на курс упути Миљко Чоловић који ће након истог поднети
извештај ССС о реализацији ове активности.
Рад закључен у 17 часова.
Записник сачинила:
Ивана Парчина

Председник
Борислав Крстић

Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com, контакт адреса: Гандијева 140 Београд, Текући рачун:
125-522-85 ПИБ: 100020130

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-86/11
15.09.2011.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 15. 09 2011. године
у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5, са почетком у
12.00 часова.
Присутни: Борислав Крстић, председник; Миљко Чоловић, члан; ; Небојша Чупић, члан,
Александар Кнежевић,члан, Душан Морачанин генерални секретар.
За седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Верификација одлуке о усвајању записника са предходне седнице УО која је донета
електронским путем.
2. Верификација одлуке о упућивању судија на семинар (континентални судија)
3. Извештај председника са конгреса ФИТА и С.П.
4. Извештај председника са одржаног састанка у Мађарској између Стреличарских
Савеза Мађарске, Хрватске, Словеније, Аустрије, Словачке и Румуније
5. Извештај селектора са С.П.- (у оквиру извештаја разматрање рада селектора) 6. Разматрање и усвајање СТРАТЕГИЈЕ ССС у наредном периоду (предлог
Скупштини).
7. Одлука о куповини стреличарске опрема за клубове у оквиру програма о набавци
опреме у складу са усвојеним критеријумима.
8. Активности везане за Олимпијски комитет
- Програм Олимпијска солидарност,
- Програм Олимпијска традиција,
известилац ген.секретар –одлука-.
9. Извештај о одржаном Кампу перпективних стреличара ССС у В.Бањи у периоду 2028.08.2011. (извештај Миљко Чоловић и Д. Морачанин).
10. Доношење одлуке о датуму одржавања Редовне скупштине ССС у 2011 и утврђивање
предлога дневног реда за исту.
11. Извештај по питању финансија, (Генерални секретар)
12. Разно
-Нове категорије у српском стреличарству (предлог Војвођанског стреличарског Савеза)
– предлог износи Церевички Теодор.
-Предлог за формирање српске стреличарске лиге – предлог износи Елит Арчери.
-Формирање Параарчери тима
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Након председникове констатације да управни одбор има кворум те стога могу да се доносе
валидне одлуке и утврђивања и прихватања дневног реда прешло се на прву тачку.
Александар Кнежевић је устврдио да он није добио предходни записник и након констатације
председника да је он свим члановима лично послао мејлом, записник са предходне седнице
је усвојен. Примерак записника ће поново бити послат Кнежевићу.
Тачка 2.
У оквиру друге тачке прихваћена је одлука донесена телефонским консултацијама да Биљана
Матић,судија, оде на семинар о трошку Савеза јер је прихватила предложене услове које мора
испунити. Поред тога, постављено је питање индивидуалног одласка Слободана Матића на
курс за континенталног судију. Уз образложење председника да Матић није прихватио услове
које је предвидео Савез и стога сам платио курс и одлазак на семинар за континенталног
судију донесена је следећа:
АД-1 ОДЛУКА
1.Да критеријуме које донесе Управни одбор у свим сегментима рада Савеза су обавеза за све
клубове и појединце. У супротном неће имати подршку Савеза.
2. Да се дефинишу обавезе судијске организације према Савезу на кварталном нивоу и да се
обави разговор са председником и иницира изборна скупштина у тој организацији због лошег
функционисања и импликација које могу да настану по Савез.
Тачка 3. и Тачка 4.
Извештај председника са конгреса ФИТЕ који је одржан у оквиру Светског првенства је
прихваћен, а такође и извештај са састанка у Мађарској (Централно европски куп),на којем је
присуствовао у оквиру одлуке Управног одбора која је донесена електронским путем.
Сходно наведеним извештајима донесена је следећа:
АД-2 ОДЛУКА
1.Да се успостави сарадња са фирмама „Карбон експрес“, Еастоном и Хојтом око набавке
стреличарске опреме.
2. Да се активно укључимо у систем такмичења Централно европског купа и да аплицирамо за
организацију једног од купова.
Тачка 5.
Извештај селектора о наступу репрезентације на СП је прочитан и усвојен уз констатацију
Небојше Чупића да убудуће треба да селектор ради са репрезентацијом најмање годину дана.
Александар Кнежевић је навео да се кључни неспоразум налази у „Правилнику о раду са
репрезентацијом“у ком нису наведена права и обавезе селектора.
Након дискусије донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
Да све заинтерсоване стране, у року од 7 дана, доставе своје предлоге Управном одбору о
Правилнику о раду са репрезентацијом.
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Тачка 6.
Након констатације Небојше Чупића и председника да није било примедби на предлог око
Стратегије савеза донесена је следећа:
АД-4 ОДЛУКА
Пречишћени теккст „Стратегије“проследити Скупштини на усвајање.
Тачка 7.
На основу дискусије донесена је следећа:
АД-5 ОДЛУКА
Купити основну опрему за почетну обуку, за то применити раније донесену одлуку, а
клубовима по тим критеријумима послати допис за требовање исте.
Тачка 8.
Након излагања ген.секретара око вишемесечног преговарања са ОКС добијена су средства од
МОК (фонд олимпијске солидарности) у висини од 9 000 $ УСД за семинар за тренере који ће
се одржати у Србији. У складу са тим неопходно је донети одлуку о нивоу семинара.
2. У оквиру програма „Олимпијска традиција“ неопходно је доставити ОКС програм
такмичења за старосну групу од 1995-1999 годиште, а такође извршити селекцију за
тестирање у Заводу за спорт.
У складу са изложеним донесена је следећа:
АД-6 ОДЛУКА
1.Да курс за тренере буде НИВО -3 и да на њему могу учествовати кандидати са најмањим
звањем „инструктор стреличарства“.
2. Да се курс одржи у периоду Април-Мај 2012.године.
3.Послати распис клубовима да до 05.10.2011.доставе имена својих кандидата за тестирање у
Заводу за спорт, а након тога доставити податке Миљку Чоловићу на коначан избор.
Тачка 9.
Након читања извештаја са одржаног кампа од стране тренера Миљка Чоловића и
констатација ген. секретара Душана Морачанина да је камп имао пун капацитет (25
полазника), да се у будућности предвиђа повећање интересовања и да је у потпуности
испунио сврху донесена је следећа:
АД-7 ОДЛУКА
Да Савез сноси трошкове смештаја и хонорара за тренере и асистенте због количине
полазника и различитих узрасних категорија.
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Тачка 10.
Донесена је:
АД-8 ОДЛУКА
Да се Скупштина савеза одржи крајем Октобра месеца 2011.године, а да се у међувремену
утврди начин делегирања представника у Скупштини Савеза.
Тачка 11.
У оквиру ове тачке Ген.секретар је прочитао извештај о утрошеним средствима у периоду
01.01.-30.07.2011год. са обрасца на по ком се утрошак средстава правда Министарству
омладине и спорта. Александар Кнежевић је изразио своје неслагање, јер се из извештаја не
види, на пример, колико је средстава утрошено за ИНДОР Државно првенство одржано у
В.Бањи. Генерални секретар је одговорио да су сви подаци који га интересују доступни,
налазе се у рачуноводству ССС и да свако иѕ састава УО ССС може остварити увид у
комлетну документацију уз претходну најаву шефу рачуноводства од стране ССС.
Тачка 12.
Обзиром да предлагачи нису били присутни донесена ја само:
АД-9 ОДЛУКА
Да се у оквиру Савеза формира Параарчери секција и да то буде у ингеренцији ген.секретар,
Душана Морачанина, обзиром на његово дугогодишње искуство у тој области.
Седница завршена у 16.00 часова.

Записничар
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић

Урађено у 1 примерку
1. а/а
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Број: 02-92/11
05.11.2011.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 01. 11. 2011. године
у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5, са почетком у
12.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Миљко Чоловић, члан; Небојша Чупић, члан,
Александар Кнежевић,члан, Душан Морачанин генерални секретар. Седници је био присутан
и Теодор Черевицки као представник клубова који су предложили једну од допуна за
преложени Такмичарски правилник.
За седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са предходне седнице УО
2.Организација Централноевропског Купа.
3.Разматрање и усвајање календара такмичења у 2011/2012 години.
4. Разматрање и усвајање предлога Правилника о избору репрезентације и репрезентативаца.
5. Разматрање и усвајање Такмичарског правилника.
6. Припрема за редовну Скупштину Савеза.
7.Одлука о куповини стреличарске опреме за клубове у оквиру програма о набавци опреме у
складу са усвојеним критеријумима.
8. Разно
Председник је након констатације да постоји кворум за одржавање седнице отворио заседање
и предложио измену дневног реда обзиром на околност ограниченог коришћења сале за
састанке. Предлог је везан за тачку 4 дневног реда, односно због обимног материјала и
додатних консултација које је председник започео предложио је да се разматрање ове тачке
одложи за следећу седницу. Чланови УО су се сагласили са предлогом.
Након констатације да нема примедби на записник са предходне седнице УО одржане
15.09.2011.године, записник је усвојен.
Тачка 2.
Председник је известио чланове УО о својим активностима везано за организацију Централно
европског купа. Стреличарски Савез Србије је добио сагласност да организује један од ових
купова.
Према календару одржавања Централно европских купова, овај Куп ће се одржати 02. и 03.
06. 2012. године, односно 02.06. ће се одржати официјелни тренинг, а 03.06. би се одржало
такмичење.
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Након предсениковог излагања донесена је следећа:
АД-1 ОДЛУКА
Да се после Нове године крене у припрему за реализацију Централно-европског купа.
Тачка 3.
У оквиру ове тачке дневног реда Миљко Чоловић је предложио да се приликом одређивања
датума за поједине турнире предност да оним клубовима који традиционално годинама имају
одређене термине за одржавање турнира. Након овог предлога прешло се на усаглашавање
термина о местима и времену одржавања турнира и усвојена је следећа:
АД-2 ОДЛУКА
Да се државно првенство у ИНДОР такмичењу одржи 24.03.2012., а АУТДОР такмичење
04.09.2012.године, ФИЛД државно првенство у априлу, а 3Д у октобру. Извршено је
усаглашавање теремина одржавању турнир, а које су предложили клубови у складу са
потребама Савеза. С обзиром да поједини клубови нису били у могућности да потврде
организацију два турнира председник је преузео обавезу да заврши формирање календара у
наредних неколико дана и да га након тога објави на сајту Савеза. Констатовано је да је
поредложен изузетно велики број турнира за предстојећу сезону у односу на претходне што у
великој мери иде у прилог развоју овог спорта у Србији.
Тачка 5.
Размотрени су сви приспели предлози и након исцрпне дискусије усвојени су предлози који
су квалитативно побољшали нацрт правилника. Поред предлога које је изнео представник СК
НС 2002 испред „инстиктиваца“ донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
Усваја се Такмичарски правилник са свим предложеним изменама и допунама. Предлог да се
Инстинктиван лук бодује у таргет дисциплини није прихваћен услед тога што виша акта
инситуција које су по хијерархији изнад нашег Савеза (МОС и Спортски Савез Србије) не
признају категоразацију овог лука у бодовном систему таргет дисциплине. Узимајући то у
обзир наш Савез није у могућности да усвоји наведени предлог.
Као једну од мера која ће допринети томе да инсиктивни лук заузме заслужену позицију у
бодовном систему нашег спортског друштва председник је предложио да се клубови више
анимирају у организацији ФИЛД и 3Д турнира, са чиме се сложио Теодор Черевицки, као
лице које је активно укључено у промовисање 3Д и ФИЛД стреличарства у Србији.
АД-4 ОДЛУКА
На предлог Тедора Черевицког донесена је одлука да се котизација за 3Д такмичења подигне
на 1.500,оо динара.
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Тачка 5.
Донесена је
АД-5 ОДЛУКА
Да се куповина опреме и расподела клубовима уради
према прошлогодишњим
критеријумима и да се за реализацију тога задуже Морачанин, Бекић и Чоловић. Бекић да
изради табелу тј. ранг, Чоловић да организује наручивање опреме по клубовима, а Морачанин
да регулише финансијске принадлежности.
Тачка 6.
Генерални секретар је обавестио чланове УО о току припрема за одржавања седнице
Скупштине Савеза, где је посебно скренуо пажњу да велики број клубова и поред поновљеног
позива да доставе податке о лицу за представљање у скупштини савеза то још нису урадили, а
такође да нису доставили ни формулар за књигу чланства у савезу нашта их обавезује Закон о
спорту. На тај начин они сами себе искључују из чланства у савезу.
Александар Кнежевић је изнео предлог да се крајем децембра одржи и редовна и изборна
скупштина, јер мандат ових органа истиче у овој години.
Након излагања донесена је
АД-6 ОДЛУКА
Да се скупштина савеза одржи до краја децембра 2011.год., а да ли ће бити и изборна, решиће
се након провере чињеница када је била предходна изборна скупштина.
Тачка 7.
Генерални секретар је поново изнео чињеницу о неопходности именовања тренера за програм
„Олимпијска традиција“, јер се доводи у питање даље учешће Савеза у том програму и
евентуалних последица које могу настати по Савез.
Након дискусије није донесена одлука о именовању тренера, јер члановима УО у овом
моменту није познато да располаже са кадром (тренер IV нивоа) који захтева ОКС.
Седница је завршена у 14,20ч.

Записничар
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић
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