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.
Email: serbianarchery.com, контакт адреса: 11118 Београд 32 Максима Горког 89
Поштански Фах 48/11, текући рачун: 125-522-85 ПИБ: 100020130

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

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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