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
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