СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-03/12
05.02.2012.

ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 26. 01. 2012. 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, Биљана Павловић, члан, Емил Карахасан, члан, Драган
Свилановић, члан и Душан Морачанин, генерални секретар.
Након председникове констатације да је на Скупштини савеза извршена измена и допуна
чланова у Управном одбору савеза, констатовао је да УО сада ради у пуном саставу, односно
да су сви чланови Управог одбора присутни на седници.
За седницу је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Организација државног првенства у „ИНДОР ТАРГЕТ“ стреличарству
2. Сагледавање предлога Судијске комисије
3. Нивелација чланарина клубова за Савез
4. Могућност добијања стипендија-доношење одлуке
5. Актуелна ситуација у вези са школовањем кадра за звање „оперативни тренер“
6. Даљи рад на стратегији развоја стреличарства
7. Одређивање председника Дисциплинске комисије
8.Одлазак
репрезентације
на
предстојећа
међународна
такмичења
првенство,Светско Универзитетско, ЦЕЦ)
9. Уговор ССС са Carbon Express-om
10. Пријем нових чланова
11. Остало

(Европско

Предлог дневног реда за седницу је једногласно усвојен.
Тачка 1.
Образлажући свој предлог, председник савеза, господин Крстић, је констатовао да на бази
досадашњег искуства у организацији ДП, а услед оптерећености руководства Савеза
организацијом Централно Европског Купа предлаже да се објави конкурс за одржавање
Државног првенства у индоор стреличарству. Након дискусије чланова УО донесена је
следећа:
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АД-1 ОДЛУКА
1.Да се отвори конкурс за домаћина Државног првенства у „ИНДОР ТАРГЕТ“ стреличарству
које ће се одржати 23.03.2012.године, са прописаним минимумом услова који се морају
испунити, али и са финансијском подршком Савеза који ће покривати скоро 90% свих
трошкова турнира.
2.Да се 1/3 од котизације за такмичење уступи домаћину за покривање његових трошкова
реализације такмичења.
Тачка 2.
Председник је упознао чланове УО о недавној оставци председника Судијске комисије и
захтевима који су упћени савезу везано за висину судијске таксе, путних трошкова и
униформи. Такође је чланове УО обавестио о могућим импликацијама које могу настати ако
се благовремено не реагује.
ЧУПИЋ.: Предаже да се формира нова Судијска комисија као тело УО и да судијска такса
буде 4 000,оо дин.као додатна стимулација.
ПАВЛОВИЋ: Сматра да би требало да се стави тежиште на обуци нових судија да се
компензује недостатак судија.
СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да се судијама исплати такса за турнире са календара савеза у
висини од 2 500,оо дин., а за ДП 3 000,оо динара.
КАРАХАСАН: Предлаже 2 500,оо динара и да се изнађе начин да се судије стимулишу.
КНЕЖЕВИЋ:Констатује да је предходно руководство формирало Судијску организацију и у
том смислу предлаже именовање ВД председника да би се превазишли проблеми који су
настали. Такође предлаже 5 000,оо за судијску таксу.
ЧОЛОВИЋ: Истиче да је део захтева које је Судијска комисија истакла реална и предлаже да
судијску таксу исплате: клуб који је ангажовао судију 1000,оо дин. Савез 1 000,оо и путне
трошкове у висини аутобуске карте.
Током дискусије председник се интересовао за статус судијске организације. С тим у вези,
Чоловић и Кнежевић су истакли да је у питању судијска комисија коју је формирао Савез, тј
претходни УО и да је она као таква одговорна Савезу те да је у његовој јурисдикцији њен рад.
Такође је истакнуто да судијска организација није одржавала седнице и скупштине дужи
врменски период, као и да су се многе судије жалиле да уопште нису информисане о
активностима судијске организације. На основу тога и актуелне ситуације, а у циљу
ефикаснијег рада судијског апарата предложили су да се оформи нова судијска комисија.
Након усаглашавања ставова чланова УО донесена је следећа једногласна одлука:
АД-2 ОДЛУКА
1. Именује се Биљана Митровић за ВД председника Судијске комисије до њеног
конституисања. С тим у вези њене обавезе ће бити следеће:
- Израда новог Судијског правилника
- Да се одржи курс за нове судије уз обавезу да сваки клуб, организатор турнира, пошаље
најмање једног кандидата
- Да се делегирају судије за турнире са календара такмичења ССС.
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2. Да се судијама обезбеде униформе које су обавезни да носе приликом суђења, а које би се
састојале од: панталона, поло мајци и кабанице. Детаљи о изгледу исте препуштени су у
надлежност будуће судијске комисије која ће то том циљу донети одлуку о изгледу истих и
прикупити понуде као и предочити финансијске трошкове УО Савеза.
3.Да висина судијске котизације износи 2 500,оо динара.
4.Рефундација путних трошкова буде у висини: до 100 км -1 000,оо дин. до 200 км-1 500,оо
дин. преко 200 км-2 500,оо дин. Исплату врши организатор.
5. Судијске трошкове одмах исплатити од котизације са турнира, а Савез ће свој део обавеза
рефундирати клубу преко рачуна.
Тачка 3.
Донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
Да се изврши нивелација висине годишње чланарине чланова ССС и да буде 10 000,оо дин.
Уплаћивала би се у две рате: прва рата да буде уплаћена до 15.фебруара. а друга до 15.јуна.
Да новопримљени чланови савеза и стари чланови савеза потпишу приступницу-сагласност
да су упознати са нормативним актима савеза и да их у целости прихватају.

Тачка 4.
У оквиру ове тачке извештај је поднео председник ТТ комисије господин Предраг Бекић, који
је истакао да је на бази постигнутих резултата и правилника о категоризацији спортиста у
ССС критеријум испунило 13 спортиста: један спортиста Међународног разреда и 12
спортиста Националног разреда и то су:
Међународни разред:
1.Данило Миоковић 30.10.1963
Национални разред:
1.Љубиша Урошевић 13.08.1956
2.Лука Поповић 16.05.1992
3.Леонтије Тривановић 22.03.1954
4.Марчел Бирђан 08.10.1970
5.Иван Тасић 13.06.1982
6.Борислав Крстић 05.11.1975
7.Лука Гроздановић 11.03.1992
8.Виктор Игњатов 11.05.1985
9.Драган Свилановић 02.09.1960
10.Ненад Божин 06.09.1979
11.Романа Царан 02.07.1979
12.Ана Станковић 10.09.1986
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На основу правилника о стипендирању, право на стипендију је испунио Лука Поповић, Лука
Гроздановић и Ана Станковић која може бити спорна због граничне године старости.
КНЕЖЕВИЋ: предложио је да се на основу посебног захтева Савез обрати Министарству за
доделу још једне спортске стипендије, која би се односила на Марију Љубинковић, чланицу
БСК, која је показала изванредне спортске резултате.
Након дискусије донесена је следећа:
АД-4 ОДЛУКА
Да се СТИПЕНДИЈА за спортско усавршавање у 2012.години додели:
1.ЛУКИ ПОПОВКИЋУ
2.ЛУКИ ГРОЗДАНОВИЋУ
3.АНИ СТАНКОВИЋ
Да господин Кнежевић Савезу достави писмено образложење и захтев за Марију
Љубинковић, чланицу БСК, који ће савез проследити МОС-у.
Тачка 4.
Образложење за ову тачку дао је Генерални секретар, Душан Морачанин, наводећи да је у
ингеренцијама Савеза практични део семинара за звање „оперативни тренер“ и да предлаже
да се „пракса“обави у оквиру семинара који Савез организује у оквиру програма
ОЛИМПИЈСКА СОЛИДАРНОСТ који би према ранијој одлуци УО требало да се одржи
крајем априла или почетком маја месеца 2012.године.
Након дискусије донесена је следећа:

АД-5 ОДЛУКА
Да се практични део за звање „оперативни тренер“одржи крајем АПРИЛА или почетком
МАЈА месеца 2012. године у оквиру програма ОЛИМПИЈСКА ТРАДИЦИЈА, и у складу са
тим предузму све неопходне радње.
Тачка 5.
ЧОЛОВИЋ: У оквиру стратегије ССС мишљења је да тежиште треба ставити на млађе
категорије.
КАРАХАСАН: Будућност сваког спорта је у младим спортистима и атмосфера треба да се
прилагоди тим категоријама, а као допринос томе може да буде да „инстиктивци“ учествују
на „аутдор“такмичењима , јер има пуно младе популације која се тим бави.
СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да се стратегија одвија у три правца;
1.Правац: Промоција стреличарства по градовима где стреличарство није заступљено,
2.Правац: Проверити стање у клубовима на терену у циљу њиховог стимулисања.
3.Правац: Донети Акциони план на бази резултата који буду прикупљени на бази ова два
правца.
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На основу дискусије донесен је закључак да се прихвати Свилановићев предлог и да се уђе у
реализацију по тачкама које је предложио, те да ће он бити носилац истих. С тим у вези,
председник је доделио Свилановићу обавезу да, до наредне седнице УО, изради план
активности по овом питању заједно са финансијским трошковима у циљу сагледавања
могућности да Савез реализује ову активност.
Тачка 6.
На основу ранијег предлога председника савеза за председника Дисциплинске комисије
предложен је Небојша Чупић и његово постављење треба верификовати одлуком.
За члана Дисциплинске комисије предложен је Емил Карахасан. Чланови УО су дали
сагласност на предлог председника Крстића и у том смислу донесена је следећа:
АД-6 ОДЛУКА
Дисциплинска комисија ће бројати три члана:
За председника Дисциплинске комисије именује се Небојша Чупић, а за члана Емил
Карахасан.
Трећи члан је већ одређен у претходном периоду и то је Мирјанић Тривун.

Тачка 7.
Председник је обавестио чланове УО да наступ на Унивезитетском светском првенству није
предвиђен планом и програмом Савеза, с једне стране, а у комуникацијама ген.секретара са
представницима Универзитетског спортског савеза, добијена је информација да тај савез није
у могућности да финансира одлазак стреличара на такмичење због недостатка средстава.
Такође је констатовано да су сви потенцијални заинтересовани такмичари за ово првенство
одустали од самофинасирања.
Што се тиче Централно Европског купа чији смо домаћини треба одмах кренути у припреме и
према официјелним предвиђањима на такмичење треба да дође око седам држава. Према
обавештењу председника ово такмичење се обавља по принципу реципротитета и да то треба
узети у обзир.
Што се тиче наступа ЕП Свилановић предлаже да се обавезно иде на ЕП и да се за то изнађу
средства, јер је то јако значајно.
ЧОЛОВИЋ: Предлаже да се успостави норма за одлазак на ЕП на основу које би савез платио
трошкове у складу са материјалним могућностима.У складу са тим предлаже изборно
такмичење на којем би се извршио избор, јер је кратко врема за прелиминарну пријаву.
СВИЛАНОВИЋ:Предлаже да на ЕП иду они стреличари који су заузели прва три места на
70м., а да Миоковић обавезно иде о трошку Савеза због резултата које у континуитету
показује.
Председник је предложио да се као репер узму у обзир норме које су постављене од стране тт
комисије и Спортског Савеза Србије те да такмичар који је испунио међународну норму има
загарантовано плаћање трошкова учешћа на такмичењу док остали репрезентативци буду под
условом „прве трећине“ како је то било у претходном периоду.
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Након исцрпне дискусије донесена је следећа:
АД-7 ОДЛУКА
1. Кренути одмах у припреме за организацију ЦЕК, односно послати земљама
потенционалним учесницама прелиминарни позив за пријаву учешћа.
2. Обзиром да се ради о такмичењу на принципу реципроцитета Савез ће обезбедити превоз за
такмичаре репрезентативце из Србије за наступе на ЦЕК који буду организовале земље у
окружењу.
3. Да за Миоковића Савез плати трошкове наступа на ЕП, а
остали са списка
репрезентативаца биће консултовани да ли жела да по принципу прве трећине учествују на
ЕП.
Тачка 8.
Након дискусије чланова УО на тему потписивања уговора са Карбон екпресом донесена је:

АД-8 ОДЛУКА
Да се потписивање уговора одложи док се не добију прецизнији подаци везано за цене
производа које Карбон Експрес нуди.
АД-9 ОДЛУКА
На основу поднесеног захтева и увида у приложену документацију УО је донео одлуку да се
СК Бачер из Малог Иђоша прими у чланство Савеза којом приликом ће потписати
приступницу-сагласност да је упознат са нормативним актима савеза и да их у целости
прихвата.
На основу предходно донесене одлуке о награђивању спортиста за постигнуте резултате на
турнирима са календара ССС донесена је следећа:
АД-10 ОДЛУКА
Да резултат постигнут на такмичењу који спада у домен међународне норме се награди са
5.000,оо динара.

Саедница је завршена у 15,45 часова.
Записник водио
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић
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СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-19/12
15.03.2012.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 06. 03. 2012. године
у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5, са почетком у
12.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Небојша Чупић, члан, Александар Кнежевић,члан,
са закашњењем од 1ч.Биљана Павловић,члан, Драган Свилановић,члан и Душан Морачанин
генерални секретар.
Након председникове констатације да је седници УО пристна већина чланова и да постоји
кворум за доношење одлука за исту је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са прве седнице УО и верификација одлука.
2. Разматрање и усвајање Правилника о раду Судијске комисије и сагледавање рада исте
3. Разматрање нацрта Статута
4. Сазивање Скупштине савеза у циљу усвајања Статута и пословника о раду Скупштине
5. Разматрање и усвајање Правилника о ближим критеријумима о чланству у Савезу
6. Разматрање и доношење одлуке у вези са Захтевом СК «Одисеј» о поништењу турнира
7. Сагледавање актуелне финансијске ситуације
8. Актулена ситуација у вези припрема за Европско првенство
9. Пријем нових чланова
10. Реализација програма «Олимпијска традиција»
11. Остало
Предлог дневнор реда за седницу је једногласно усвојен. Пре преласка на разматрање тачака
дневног реда Председник се захвалио свим члановима УО и ген.секретару око израде
предлога аката и докумената који ће се разматрати на овој седници, и уједно, обавестио
чланове да ће седница трајати до 15 часова те да постоји могућност да неке тачке дневног
реда неће бити разматране на овој седници, али ће тежиште бити на најважнијим.
Тачка 1.
Записник и одлуке са прве седнице УО усвојен је без примедби и сугестија.
Тачка 2.
У оквиру ове тачке реч је добила Биљана Митровић В.Д.председник Судијске комисије.

Износећи предлог новог Правилника о Судијској организацији који је ускађен са
правилником ФИТЕ дошло се до тачке где треба дефинисати формални статус стреличарских
судија у оквиру ССС.

КНЕЖЕВИЋ:
Треба усагласити чл. 61 Статута и чл.10 Правилника судијске организације услед формирања
Судијске комисије и непостојања Судијске организације као правно независног лица. Након
усаглашавања ставова чланова ИО донесена је следећа:
АД-2 ОДЛУКА
1. Да Управни одбор именује Председника Судијске комисије.
2. Да се Судијска организација преименује у Судијски одбор у чијој надлежности ће
бити доношење предлога из домена судијске тематике.
3. Да се изврши пријава судија за календар такмичења и да за ДП буде ангажовано до
ШЕСТ судија.
4.Да основно стредство комуникације међу судијама буде електронска пошта, а само у
случајевима где то није могуће- путем поште.
5.Доноси се одлука да клубови изврше пријаву кандидата за судијски семинар до
20.03.2012 који ће финансирати Савез.
6. За обнављање судијских лиценци, судије или њихови клубови сами сносе трошкове.
7. Да доњи део судијске униформе буде усклађен са одлуком судијске организације на
нивоу ФИТЕ- то јест да буде сиве боје.
8. Именује се Биљана Митровић за Председника Судијске комисије
9. На предлог Биљане Митровић за чланове Судијске комисије именовани су: Светлана
Николић и Теодор Черевицки.
Тачка 3.
Након дискусије и усаглашавања ставова по појединим тачкама нацрта Статута чланова УО
донесена је следећа :
АД-3 ОДЛУКА
Да се усаглашени нацрт Статута и пословника о раду Скупштине, да на јавну расправу
члановима савеза и да се као такав истакне на сајту Савеза.
АД-4 ОДЛУКА
Да се у складу са чл.18 Статута закаже Ванредна седница Скупштине савеза са предложеним
дневним редом:
1.Усвајање Новог Статута Савеза усклађеног са новим Законом о спорту РС
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине Стреличарског Савеза Србије
Тачка 5.
У оквиру ове тачке извештај је поднео председник Савеза и након дискусије донесена је
следећа:

АД-5 ОДЛУКА
Да се правилник доради – усагласи са одређеним одредбама Статута и наконтога да се
приступи даљој расправи и усвајању истог.
Тачка 6.
Након исцрпне дискусије чланова УО и става Председника Дисциплинске комисије донесена
је следећа:
АД-6 ОДЛУКА
Да УО није прихватио „захтев“ СК Одисеј да се Турнир одржан у Јагодини прогласи
пријатељским, јер није нашао релевантне разлоге за то, и да Генерални секретар упути допис
СК Одисеј са образложењем.
Тачке 7,8 и 9 нису раматране због ограниченог времена коришћења простора у ОКС.
Тачка 10.
АД-10 ОДЛУКА
На предлог председника потврђено је да се за тренера именује Миљко Чоловић. У вези са
координатором председник је истакао да он није у стању да обавља и ту дужност те је за исту
именован Ген.секретар, Душан Морачанин.
Тачка 11.
Обзиром да Закон о спорту налаже да печати савеза морају по ободу имати назив исписан
ћириличним словима у том смислу УО је донео
АД-11 ОДЛУКУ
Да се печат Савеза усклади за Законом, односно да се нса ободу испише име савеза
ћириличним словима.
Саедница је завршена у 15,15ч.

Записничар
Ген.секретар
Душан Морачанин

Председник У.О.
Борислав Крстић

___________________________________________________________________________
Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com Текући рачун: 125-522-85 ПИБ: 100020130
11118 Б е о г р а д 32,

М.Горког 89 , поштански фах 48/11

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-39/12
17.04.2012.
ЗАПИСНИК
са ТРЕЋЕ седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 12. 04. 2012.
године у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5, са
почетком у 13.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник, Александар Кнежевић,члан, са закашњењем од
1ч.Биљана Павловић,члан, и Драган Свилановић,члан, Миљко Чоловић, члан, председник
Судијске комисије Биљана Митровић и Душан Морачанин, генерални секретар.
Небојша Чупић се јавио да не може присуствовати седници и оправдао свој изостанак.
Након председникове констатације да је седници УО присутна већина чланова и да постоји
кворум за доношење одлука за исту је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника и одлука са друге седнице УО.
2. Извештај председника Судијске комисије везано за судију Слободана Матића и
сагледавање осталих проблема у оквиру Савеза везаних за активности наведеног лица.
3. Разматрање жалбе СК Шабац на учешће страног држављанина на Државном првенству
у индор стреличарству.
4. Доношење одлуке о изради плана и програма за 2013. годину за буџет МОС-а
5. Доношење одлике о изради критеријума за камп перспективних стреличара у 2012.
години
6. Сагледавање активности Судијске комисије
7. Организација Централно-европског купа
8. Припреме за одлазак и учешће на ЕП 2012. године
9. Спонзорства
10. Остало
Након усвајања Дневног реда председник је констатовао да није било примедби на записник и
одлуке са предходне седнице Управног одбора и сходно томе, констатује да је записник и
одлуке које су том приликом донесене усвојен.
ТАЧКА 2.
У разматрању ове тачке Председница Судијске комисије,Биљана Митровић је констатовала да
:
1. Судије Слободан Матић и Леонтије Тривановић, иако су имали своје распореде
суђења, на истим се нису појавили, а свој изостанак нису правдали. На бази њиховог
понашања Судијска комисија је предала случајеве дисциплинској комисији.
2. Слободан Матић је, без обзира на обавезе које је прихватио, одбио да суди на
државном првенству и сам учествовао као такмичар.
3. Лично је деградирана и као судија који је прихватила услове за суђење и као оштећена
као такмичар, јер није учествовала на државном првенству.

4. Њен клуб је оштећен јер није добио одређен број бодова на бази њеног резултата.
Биљана Митровиће је на крају излагања затражила да УО ССС писмено достави
објашње за наведена питања.
КРСТИЋ:
Обавештава чланове УО да трпи велики притисак осталих чланова Савеза у вези
некоректног понашања Слободана Матића и да поводом тога се захтева да УО ССС
предузме неке кораке којима ће се спречити даље неодговорно понашање овог појединца
којим се наноси штета целокупном Савезу. С тим у вези Крстић је позвао све чланове
Управног одбора да се тим поводом појединачно изјасне.
ЧОЛОВИЋ:
Сматра да су Матићу предложени исти услови као и Биљани и да их је он прихватио што
сада негира. Предлаже да Дисциплинска комисија размотри пријаву Судијске комисије,
испита чињенице и донесе предлог мера везано за његов наступ и одбијање на суди на
ДП.Такође то важи и за Тривановића.
КНЕЖЕВИЋ:
Лично мисли да су активности Матића у задње време усмерене на рушење Савеза. Пријаве
које је доставио МОС-у и ССБ писане су на меморандуму (званичном документу клуба) и
мишљења је да треба СК Одисеј суспендовати, а Матића суспендовати на свим нивоима у
оквиру ССС.
КАРАХАСАН:
Сматра да таквом човеку није место у стреличарству. Предлаже суспензију а можда и
нешто више.
ПАВЛОВИЋ:
Њој његово понашање делује као понашање огорченог човека. Она јесте за изрицање неке
мере, али није предложила које.
СВИЛАНОВИЋ:
Предлаже покретање дисциплинског поступка и изрицање блаже мере (опомена пред
искључење), јер сматра да треба поразговарати са њим и помоћи човеку те није за меру
искључења из Савеза.
Председник, закључујући излагања чланова УО је констатовао да су се искристалисала
два предлога: да се Матић одмах, у најмању руку, суспендује, као предлог већине, или да
му се изрекне много блажа мера у виду опомене. Председник је истакао да је слушајући
предлоге чланова УО, а у циљу што коректнијег понашања Савеза према Матићу, али без
угрожавања интегритета истог осмислио трећи предлог. Исти се сатоји у томе да се са
господином Матићем обави службени разговор током којег ће се истаћи да је неопходно
да, тренутачно, испуни одређене услове и да реализује своје обавезе. Уколико то не учини
Матић ће бити по аутоматизму суспендован до испуњења истих. Гласање је извршено по
наведена три предлога и том приликом је изгласан предлог Председника. У вези са
излагањем Биљане Митровић председник је предложио да се господину Матићу не
признају резултати са државног првенства које је наведено у излагању. На овај начин ће се
анулирати оштећење клуба и такмичара, али и представљати меру због неодговорног
понашања наведеног лица. Овај предлог је једногласно усвојен.
С тим у вези доносене је следећа:
АД-1 ОДЛУКА
1. ОСНОВНИ УСЛОВ: Да одмах рефундира трошкове савезу на име школовања за звање
Оперативни тренер.
2. Да прихвати договор везан за његово финансирање семинара Континентални судија.
3. Да повуче пријаве које је доставио МОС-у и ССБ.

4. Да Свилановић као предлагач обави разговор са Матићем и предочи му ове захтеве
Савеза, о томе направи службену забелешку и потом обавести председника Савеза, а он
остале чланове УО.
5. Да Председник и генерални секретар формулишу услове и да се Матић писмено изјасни
око наведених услова.
6. Одузети рејтинг бодове које је Слободан Матић освојио током учешћа на државном
првенству.
НЕИСПУЊАВАЊЕ ПРВИХ ПЕТ НАВЕДЕНИХ УСЛОВА ПОВЛАЧИ АУТОМАТСКУ
СУСПЕНЗИЈУ НА СВИМ НИВОИМА И ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ДОК НЕ ИЗМИРИ СВЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА САВЕЗУ.
ТАЧКА 3.
Председник савеза је обавестио чланове УО да је и ове године дошло до инцидента са
представницима СК Шабац око наступа њиховог члана на ДП који је „страни
држављанин“. Председник је предочио чињенице које проистичу из такмичарског
правилника и Закона о спорту и предложио да се чланови УО изјасне по том питању.
КНЕЖЕВИЋ:
Предлаже ОПОМЕНУ ПРЕД ИСКЉУЧЕЊЕ у случају поновног прекршаја.
КАРАХАСАН:
Предлаже ОПОМЕНУ,у случају поновног прекршаја покренути дисциплински поступак.
ЧОЛОВИЋ:
Предлаже ОПОМЕНУ.
КРСТИЋ:
Предлаже ОПОМЕНУ и констатује да је већином гласова чланова УО донесена
АД- 2 ОДЛУКА
Да се СК ШАБАЦ писмено опомене у складу са нормативним актима Савеза.
ТАЧКА 4.
У оквиру ове тачке Генерални секретар је чланове УО обавестио да у складу са новим
Законом о спорту, аплицирање за буџетска средства код МОС-а, сада иде преко ОКС и да је
неопходно израдити план и програм активности Савеза за 2013. годину. ОКС је израдио
„софтвер“према којем треба да се испуњавају програмске активности. Потребно је да му
селектор достави предлог плана Међународних наступа свих селекција Савеза у тој години
како би могли да конкретно аплицирамо.
Након излагања генералног секретара донесена је следећа
АД- 3 ОДЛУКА
Приступити изради програма Савеза за 2013.годину у складу са захтевима ОКС а селектор
да достави предлог за наступ свих селекција на међународним такмичењима.
ТАЧКА 5.
У оквиру ове тачке на предлог Селектора усвојени су критеријуми за „Камп перспективних
стреличара 2012.год“, за који је МОС одобрио средства у висини од 580 000,оо динара
(виша за 20.00 у односу на претходну годину), и донесена је следећа
АД- 4 ОДЛУКА
1.Да се камп одржи у периоду 20-30.08.2012.год.
2.Да учесници кампа имају иза себе бар један наступ на турниру са календара ССС.
3. Да старосна структура полазника треба да буде од млађих пионира до јуниора (20 год.)
4. Да се приступи расписивању тендера .

ТАЧКА 6.
Разматрајући ову
констатовала је да :

тачку

Председница

Судијске

комисије,

Биљана

Митровић

1. У овом моменту судијска комисије тешко функционоше пре свега због малог броја
судија (3).
2. Неопходно је што пре организовати Семинар да би се могли ангажовати нови број
судија.
3. Не постоје термини у којим би се могао одржати семинар због густине одржавања
турнира.
4.Да треба донети одлуке везано за број ангажованих судија на предстојећем ЦЕЦ-у,
куповину мајци и панталона за ангажоване судије од стране судијске комисије и висине
судијског хонораа за ЦЕЦ.
На бази дискусије и консултација чланова УО донесена је следећа
АД- 5 ОДЛУКА
1. У договору са кандидатима за судијски семинар планирати одржавање истог почетком
ЈУЛА или крајем АВБУСТА месеца 2012.године.
2. Купити 10 мајци и 7 пари панталона за ангажоване судије за ЦЕЦ у црвеној (мајце) и
сивој (панталоне) боји.
3. По потреби позвати двоје страних судија да суде на ЦЕЦ-у и укупан број судија да
буде седам.
4. Да Судијска комисија предложи висину хонорара за ангажовање судија на ЦЕЦ-у.
ТАЧКА 7.
Дискутујући по овој тачки Кнежевић је нагласио да је на седници ССБ раматрано да
клубови Арена и Елит Арчери буду технички реализатори ЦЕЦ-а, али да то још није
дефинисано.Поред тога скренута је пажња да се сталци за мете нивелишу, јер постоје неки
који су виши од прописаног. Након дискусије донесена је
АД- 6 ОДЛУКА
1. Да се формира кокординацини тим на чијем челу ће бити Крстић, Морачанин и
Кнежевић и да се приступи реализацији.
2. Да се изврши скраћивање сталака а да трошкове рада плати Савез.
ТАЧКА 8.
У оквиру ове тачке свој предлог је изнео Селектор Чоловић истичући да је неопходно
припремити „МИКС ЕКИПУ“ (Миоковић,Крстић, Урошевић и да тежиште треба ставити на
тандему Миоковић-Романа. Након усаглашавања ставова донесена ја
АД- 7 ОДЛУКА
1. Да се пре одласка репрезентације на ЕП одрже 1-2 заједничке припреме са тежиштем
на тандем тренинзима
2. Да ако постоје могућности наступи репрезентација на Гран-при такмичењу у Бугарској,
а да изборно такмичење за репрезентативце буде турнир у Панчеву који предходи том
такмичењу.
ТАЧКА 9.
Председник је обавестио присутне да су се јавили неки спонзори који су вољни да
помогну Савезу око реализације програма, али да Савез није регулисао ту област и да
предлаже Управном одбору да у том смислу донесе одлуку.
МОРАЧАНИН:
Истиче да је та област регулисана Законом и у том смислу предлаже да се објави на сајту
савеза понуда за анимирање донатора и спонзора и да се за то дефинише надокнада. У
оквиру ове тачке донесена је

АД- 8 ОДЛУКА
Да се могу склапати Спонзорски и донаторски уговори у законским оквирима а оном ко
доведе Спонзора или донатора припада надокнада у висини од 20% нето, од уговорене
суме.
Након исцрпљеног дневног реда председник је закључио трећу седницу Управног одбора.

Седница је завршила са радом у 15,30ч.
Записничар
Ген.секретар
Душан Морачанин

Председник У.О.
Борислав Крстић

___________________________________________________________________________
Email: strelicarskisavezsrbije@gmail.com Текући рачун: 125-522-85 ПИБ: 100020130
11118 Б е о г р а д 32,

М.Горког 89 , поштански фах 48/11

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.
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