Streličarski Savez Srbije
Broj:
Datum:

Записник
са 1. Седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 14. Августа
2013. godидне у просторијама Спортског савеза Србије, Кнез Михаилоа 7/2, са почетком у
16,30 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан; Миљко
Чоловић, члан; Федор Бењак, члан; Александар Станковић, члан;
Биљана Митровић, председник Судијске комисије и Даринка
Тимотијевић, генерални секретар
Одсутни: Борислав Крстић и Никола Јовановић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Упознавање са предлогом финансијског плана за 2013.
2. Камп малдих перспективних спортиста
3.Отворевно првенство у ФИЛДУ
4.Календар такмичења
5. Светско првенство – припреме репрезентације
6. Критеријуми за финансирање ДП
7. Судијска организација /захтев за набавку
неопходне опреме/
8. Примопредаја досадашње документације ССС
9. Разно
Пре преласка на расправу предложеног дневног реда, председник Савеза
информише присутне да из техничких разлога није извршена промена заступника у АПРу, као и да није извршена примопредаја документације Савеза.
Такође, информише да је посећен Камп младих у Малом Иђошу, где су
учествовали и стреличари СК „Бачер“, којом приликом је упознат са тереном где се ће
одржати ДП у ФИЛДУ.
Тачка 1.
Члановима Управног одбора подељен Финансијски план за 2013. као и Известај о
утроsку средстава за 2013. С обзиром да је дошло до прекорачења у појединим
сегментима, даљи утрошак средстава условљен је само предложеним буџетом.
Информација прихваћена као закључак.
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Тачка 2.
Информацију о одржавању Кампа младих перспективних спортиста, kao i o
postupku sprovodjenja javne nabavke, kao je generlni sekretar. 19.avgusta ocekuje se otvaranje
postupka javne nabavke, dok bi kam poceo 20. avgusta.
Zakljucak: ubuduce doneti kriterijume za ucesće sportista na kampu. Obavezno učešće na
jednom indor i jednom autdor turniru sa normom koja će biti naknadno utvrdjena. Trenerima
pripadaju dnevnice na nivou prosle godine, plus 10%. Trener Miljko Čolović, asistenti trenera
Svetlana Nikolić i Aleksandar Stanković.
3. Tačka
Državno prvenstvo u FILDU dodeljuje se SK „Bačer“ iz Malog IĎoša. Izvršena je izmena
Kriterijuma za dodelu organizacije DP u delu koji se odnosi na uplaćenu kotizaciju: 50%
kotizacije pripada klubu organizatoru, a 50% Savezu. U delu obaveza Saveza, pored kupovine
medlja i pehara, troškova sudijskih taski, ako klub organizator ima svoje mete, troškovi se
umanjuju za iznos prevoza meta.
4. tačka
Zaključak: uputiti klubovima dopis sa zahtevom da podnesu prijavu Takmičarskoj
komisiji za organizaciju turnira za sezonu 2013/2014.
5. tačka
Dva dana pre početka SP u Antaliji, održava se Kongres svetske federacije. Zaključak:
upućuju se prdsednik Saveza i Borislav Krstić, član Upavnog odbora. Za ove potrebe obezbediti
propagandni materijal /zastavica, značke, olovka .../
Na SP upućuje se 4 takmičara, uz mogućnost da ako sportista ispuni normu na nekom
od takmičenja, upućuje se kao član reprezentacije. Preliminarnu prijavu dostaviti do 01.
septembra.
6. tačka
S obzirom da su delimično izmenjeni kriterijumi za organizaciju turnira i DP, usvojen je
zaključak: u Pravilniku o bodovanju turnira, umanjiti iznos bodova za organizaciju DP sa
300 na 200 bodova.
7. tačka
Biljana Mitrović, predsednik Sudijske organizacije uputila je zahtev za nabavku
neophodne opreme za sudije: jakne /crvene/ za kišu i torbice.
Zaključak: odobrava se kupovina opreme za sudije. Iznaću najpovoljniju mogućnost.

2

8. tačka
Razno:
1. Predsednik Saveza informiše da su naši reprezentativni na Mediteranskim igrama
zauzeli 8. Mesto od 12 ekipa, a pojedinačno Luka Grozdanović 5. mesto. Rezultat
zadovoljavajući.
2. Angažovanje rada seketara 25.000 mesečno do kraja godine.

Zapisnik vodila
Darinka Timotijevic

Predsednik
Dragan Svilanovic
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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.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд
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

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд

23.11.2013
Записник
са 3. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 23.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;
Велимир Којић, новоизабрани члан.
Биљана Митровић, председник Судијске комисије
Одсутни: Борислав Крстић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са 2. седнице
2. Активност између две седнице
3. Усклађивање буџета за 2013.годину
4. Поднети предлози Такмичарске комисије:
- Предлог календар за сезону 2013-2014.
- Предлог за измене правилника о бодовању
- Предлог за увођење обрасца за евидетирање државног рекорда
- Образац за пријаву државног рекорда
- Предлог за измене такмичарског правилника
- Предлог за уређивање евиденције такмицара
5. Разно
1. Тачка
На Записник са 2. Седнице Управног одбора примедбу је ставио Велимир Којић, из
разлога што је достављен уз позив са састанак. Примедба се такође односила и на текст
записника без конкретних примедби.
2. Тачка
О активности Савеза у протеклом периоду информацију је дао председник Драган
Свиланвић. Она се односила на контакте са Министарством и Олимпијским комитетом.
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3.тачка
Министарство омладине и спорта дало је могућност гранским савезима да ревидирају
одлуку о утрошку буџетских средстава за 2013. години. На прошој седници Управног
одбора договорено је да се да предлог утрошка преосталих средстава до краја године, на
основу кога ће се поднети захтев МОС-у за измену спецификације.
Након изнетих предлога усвојен је следећи ЗАКЉУЧАК:
- Купити 20 нових мета у износу до 400.000,00
- Семафор
- Кишне јакне за судије /17 судија/
- До краја године одржати скупштине Тренерске и Судијске комисије.
- Урадити корекцију утрошка буџетских средстава са стварним књиговодственим
стањем.
4. Тачка
Такмичарска комисија поднела је Управног одбору предлог Календара такмичења за
сезону 2013./14 годину.
Закључак: Календар такмичења за сезону 2013/1+2014 годину усвојен.
Усвојен је Предлог за измене Правилника о бодовању у следећем тексту:
1. Бодовани турнири
У сезони 2013./2014. ће се одржати укупно 25 турнира.
7 индоор турнира
8 оутдоор турнира (7 националних + ЦЕЦ)
6 Фиелд турнира
4 3Д турнира
Сви турнири, осим ЦЕЦ-а, ће бити бодовани, а рангирање такмичара ће се вршити на три
ранг листе на основу одређеног броја најбољих резултата.Метно стреличарство: 3 најбоља
индоор резултата + 4 најбоља оутдоор резултата + постигнуте норме (члан2.4. овог
правилника) на било ком бодованом турнируФиелд стреличарство: 4 најбоља Фиелд
резултата
3Д стреличарство: 3 најбоља 3Д резултата
Члан 3. Бодовање и рангирање клубова
Клубови се рангирају након сваког бодованог турнира сабирањем ранг поена такмичара.
Рангирање клубова се врши на 3 ранг листе дефинисаним у члан 1, став 2. На државном
првенству, у случају обарања екипног рекорда и приликом организације турнира, клуб
може да освоји додатне поене.
Члан 3.3. Бодови за организацију турнира
За организацију турнира из календара ССС клуб организатор добија 50 бодова.
За организовање појединачних или тимских елиминација након квалификационог
турнира, клуб организатор добија 10 бодова.За организацију државног првенства, клуб
организатор добија 100 бодова.У случају да се турнир организује у сарадњи више клубова,
бодови се деле на једнаке делове.
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Београд

Предлог за измене Такмичарског правилника у следећем тексту:
Измена члана 10.5, тако да гласи:
Такмичару се признаје постизање државног рекорда у свим старијим категоријама (осим
ветерана) у односу на старосну категорију којој припада у тренутку такмичења, без обзира
у којој категорији је учестововао на такмичењу. Дистанца, пречник лица мете, редослед
гађања и други услови такмичења морају бити идентични за категорије у којој је такмичар
учествовао и категорији у којој је постигао рекорд.
Под условима из претходног става, такмичару који је учествовао у категорији ветерана се
признаје постизање рекорда за категорију сениора.
Измена одељка 14, тако да гласи:
14.1. Бодовање појединаца и клубова се дефинише Такмичарским правилником и
Правилником о бодовању.
14.2. Сваки такмичар који учествује на турнирима из календара ССС и међународно
признатим турнирима у стиловима и категоријама дефинисаним Правилником о бодовању
може освојити бодове за себе и за клуб чији је члан био у тренутку одржавања турнира.
14.3. Предлог Правилника израђује ТТК. Чланови ССС могу изнети предлоге за измене, а
одлуку о усвајању измена и целог правилника доноси УО.
14.4. УО може извршити измене правилника у току такмичарске сезоне, али се промене
могу примењивати тек од наредне такмичарске сезоне.
Усвојен је предлог Обрасца за евидетирање државног рекорда и Образац за пријаву
државног рекорда. Образце проследити на сајт Савеза.
Предлог за уређивање евиденције такмицара није усвојен.

Записник сачилила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић

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

