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

