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Поштовани,
У складу са Законом о спорту и Статутом Стреличарског Савеза Србије достављам вам
годишњи извештај о активностима Стреличарског Савеза Србије. Исти ће вам омогућити
остваривање увида у најважније активности које су реализоване од стране Савеза у периоду
од одржавања ванредне изборне Скупштине до краја 2011. године. У циљу што сажетијег и
прегледнијег извештаја исти сам израдио таксативно наводећи досадашње активности,
проблеме и активности које су предвиђене да се реализују у наредном периоду.
Реализоване активности:
1. Усвајање новог Статута Савеза. Рад на изради новог Статуа је углавном реализован током
претходног Управног одбора. ССС је на овај начин добио савремени и демократски Статут
који је у складу са највишим спортским нормама и који представља темеље изградње будућих
докумената Савеза. Међутим, доношење новог Закона о спорту условљава нас да се поново
ангажујемо у правцу допуне постојећег или израде новог Статута.
2. Упознавање новоизабраног Председника Савеза и чланова Управног одбора са актуелном
ситуацијом у Савезу.
3. Израда и усвајање Правилника о организацији турнира. С обзиром да у претходном
периоду није постојао, исти нам сада омогућава постављање и придржавање стандардима у
вези са организацијом и реализацијом турнира у таргет стреличарству. Наведени Правилник
је израђен на основу важећих правилника Међународне Стреличарске Федерације и на тај
начин нам омогућава организацију турнира у складу са прописаним светским и олимпијским
стандардима. Наведени акт нам представља полазну основу у оцењивању турнира који се
реализују у Р. Србији што обезбеђује константно напредовање у реализацији такмичења.
4. Израда и усвајање Пословника о раду Управног Одбора ССС. С обзиром да у претходном
периоду у оквиру ССС није постојао ниједан акт који је регулисао права, дужности и обавезе
руководећих структура у оквиру Савеза сматрали смо да је неопходно исти израдити.
Пословник о раду Управног Одбора ССС је израђен на основу важећих идентичних
Правилника других спортских савеза и клубова и уз консултације са Спортским Савезом
Србије.
5. Превођење свих такмичарских Правилника Светске стреличарске федерације чиме су
створени услови за квалитетну реализацију турнира и израду нормативних аката Савеза која
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се баве проблематиком такмичења. На овај начин су онемогућени појединачни случајеви
слободног тумачења правила што је био случај у претходном периоду као последица
непостојања превода Правилника и непостојања Правилника Савеза.
6. Израда и усвајање новог Такмичарског правилника. Исти је израђен у складу са основним
актима Светске стреличарске федерације и ЕМАУ, као и у складу са новим Законом о спорту.
Наведени правилник умногоме олакшава и елеминише неке од проблема и нејасноће из
претходног периода са аспекта такмичења и такмичара. Наиме, услед непостојања правилника
постојала су појединачна слободна тумачења правила у складу са личним интересима и
интересима појединачних клубова (питање учешћа страних држављања на државним
првенствима, питање преласка такмичара из клуба у клуб, питање рекорда и праћења
резултата, питање награђивања најуспешнијих такмичара, итд.).
7. Одређивање састава Такмичарске-техничке комисије и издавање тежишних задатака истој
за наредни период. Узимајући у обзир да израда потребних Правилника изискује рад
најстручнијих лица из Савеза, а у складу са Статутом ССС, одлучено је да се формира
стручни орган под називом Такмичарско-техничка комисија. Исти је ангажован на изради
стручне документације, реализацији стручних курсева у оквиру Савеза и праћењу
организације и одржавања турнира. Председник ове комисије је уједно и носилац и
реализатор свих обавеза и најзаслужнији је за процес обраде и праћења резултата, израду
Такмичарског правилника и Правилника за организацију турнира. Такође је један од носилаца
организације последња два државна првенства.
8. Извршен је попис покретних средстава ССС. У пописној комисији сам лично учествовао у
циљу остваривања личног увида у средства Савеза. Закупљен је магацински простор и сва
средства су, након пописа, пребачена у исти и формирана је документација која омогућава
правовремено праћење издавања и повраћаја средстава, као и евиденцију средстава која су
привремено издата на коришћење. Први пут након дугог временског периода су
документована средства којима Савез располаже и на тај начин је успостављен процес
контроле над истим Савеза који је био занемарен у ранијем периоду.
9. Извршење набавке спортске опреме као помоћ клубовима. Реализоване су две набавке од
којих је једна у току. Наведене активности су реализоване у потпуности и уз поштовање свих
процедура набавке и плаћања. Ово је једна од активности кроз коју се огледа подршка Савеза
својим члановима-клубовима, а пре свега онима који највише доприносе развоју овог спорта у
Републици Србији
10. Реализација Кампа младих стреличара у два наврата. Наведена активност је била прва
овакве врсте у оквиру нашег Савеза. Иста је реализована у складу са Планом и програмом
који је одобрен од стране ССС, а израдио га је тренер Миљко Чоловић који је био
најодговорнији за припрему и реализацију истог. Наведени камп је имао великог утицаја на
стимулацију најмлађих категорија у бављењу овим спортом и битно је издигао резултате код
учесника кампа који су активни такмичари. Поучени искуством првог кампа, други је био још
квалитетније одржан са већим бројем полазника и уз велику подршку родитеља деце која су
учествовала у истом.
11. Ангажовање на решавању проблема бављења и ширења стреличарства и набавке спортске
опреме услед великих препрека оличених у важећем Закону о оружју и муницији, с обзиром
да се по њему спортски лукови и пратећа опрема третирају као оружје и као такви захтевају
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компликовану процедуру и додатне финансијске трошкове ради набавке. Компликовању
овакве ситуације умногоме доприноси и чињеница да у Србији не постоји ни једна
продавница стреличарске опреме. На овај начин директно се негативно утиче на
омасовљавање овог спорта. Са тим у вези, остварен је контакт са Тимом за стратегијско
планирање Министарства унутрашњих послова Р. Србије који је задужен за израду новог
закона о муницији и наоружању. Такође сам реализовао контакте са приватним
предузетницима који се баве прометом наоружања и муниције, као и више контаката са
председником националне асоцијације за оружје Србије. Нацрт новог Закона је урађен још
током друге половине 2010. године, међутим проблем је у томе што се увелико касни са
његовим увођењем у процедуру усвајања у Парламенту. По новом Закону за набавку,
поседовање, ношење и такмичење са спортским луковима неће бити потребан никакав
докуменат.
12. Израда потпуно новог интернет сајта ССС и гашење старог. С обзиром да у претходном
периоду интернет сајт није био у довољној мери ажуран, нити је задовољавао услове који би
омогућили правовремено праћење актуелних дешавања у Савезу, као и на сугестију већег
броја чланова Савеза, израђена је нова интернет презентација Савеза. Велики број
стреличарске јавности ме је контактирао у вези са тим и истакао да је то прави потез. Заједно
са администратором сајта лично учествујем у редовном ажурирању овог сајта.
13. Присуство на Скупштини Светске стреличарске Федерације у Торину. У периоду од 01.07.
до 02.07.2011. године присуствовао сам двогодишњој конференцији ФИТА на којој су били
присутни делегати из 83 државе света. Као председник и делегат Стреличарског Савеза
Србије учествовао сам у систему доношења одлука и избора руководећих структура наведене
организације. Током претходне Скупштине наш Савез није имао представника, нити га је неко
заступао. Током Скупштине, остварио сам контакте са руководиоцима стреличарских и
спортских федерација и асоцијација из више од 20 држава. Том приликом разменио сам
искуства у вези руковођења стреличарским савезом (израда стратегије развоја спорта, рад на
омасовљавању овог спорта, рад на развоју врхунских спортиста, склапање договора о
међусобној сарадњи и подршци између Стреличарског Савеза Србије и неколико других
Савеза, руковођење Савезом, учешће на великим међунардним турнирима, итд.). У разговору
са председником Светске Стреличарске Федерације презентовано ми је да се од
Стреличарског Савеза Србије очекује веће учешће на међународним турнирима и на
дешавањима која организује Светска Стреличарска Федерација уколико се жели да наш Савез
заузме квалитетније позиције на међународном плану и тиме омогући већу подршку. Детаљи
мојих активности на овом пољу су наведени у посебном извештају који сам вам доставио.
14. Током присуства на Светском првенству у Торину остварио сам контакте са члановима
репрезентација Кореје, САД, Русије, Канаде, Италије, Холандије, Индије, Кубе, Колумбије,
Словеније, Хрватске, Црне Горе, Мађарске, Бугарске и Ирана у циљу размене искустава на
пољу развоја стреличарства у земљи. Том приликом ми је, између осталога, од стране
руководства Светске Стреличарске Федерације и чланова националних репрезентација
земаља из окружења саопштено да Србија није одавно учествовала са две целовите екипе на
неком од важнијих међународних такмичења и да остварени резултати нису за подсмех те да
се треба наставити са овим активностима уколико се жели постићи иоле неки успех на
међународном плану.
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Такође је, посредством личног познанства једног о наших репрезентативаца, остварено више
контаката са потпредседником једне од компанија које се баве производњом и дистрибуцијом
стреличарске опреме (Леонард Резмер - ''Carbon Express''). Даљим преговорима са овим лицем
који су интензивирани крајем 2011. године нашем Савезу је понуђено да буде дистрибутер
стреличарске опреме наведене фирме. На овај начин би се омогућила повољнија и
једноставнија набавка опреме за чланове Савеза. Коначна одлука у вези са тим није донета,
јер поједини чланови УО нису за реализацију ове активности. Такође су настављени
преговори са Дитрусом Трилусом као шефом одсека наведене фирме за спонзорства и
донације. Тренутно смо у обавези да проследимо најбоље резултате наших такмичара да би се
размотрио предлог да се неки од њих имплементирају у професионални кадар наведене
америчке фирме.
Присуство делегата Стреличарског Савеза Србије на наведеној Скупштини, као и присуство
српске репрезентације са два комплетна тима, након вишегодишње паузе, представља
квалитетну основу за даљу изградњу позиција Стреличарске Асоцијације Србије у оквиру
Светске стреличарске Федерације и ЕМАУ и стварање услова за издизање нашег Савеза на
један виши ниво. Детаљније о наведеној проблематици може се поглеадти у посебном
извештају који сам вам доставио и који је доступан на сајту Савеза.
15. Као резултат више преговора које сам реализовао са руководећим кадром хрватског,
словеначког и мађарског стреличарског Савеза наш Савез је прихваћен у систем организације
Централно европских купова и један од њих ће бити реализован у Србији половином 2012.
године. На овај начин нашем Савезу се отвара неколико могућности: укључење у систем
организације важнијих међународних турнира што ће нам изградити позиције код Светске
Стреличарске Федерације, ЕМАУ, МОС и ОКС као и у региону, неопходно стицање искуства
за наше такмичаре из репрезентације под повољним финансијским условима, додатни приход
за Савез, итд. Због квалитетних односа нашег Савеза са идентичним савезима у Црној Гори,
БиХ и Грчкој очекујем да ће се, поред Аустрије, Мађарске, Хрватске, Словеније и Румуније,
наведене земље, на наш позив, укључити у наведене купове. Детаљније о овом је написано у
мом извештају по овој проблематици.
16. Остваривање контаката са организацијама и медијима које се баве праћењем спорта у
циљу промовисања стреличарства. Реализовано је неколико телевизијских интервјуа са
локалним медијима на нивоу ССС, а у циљу промосавања овог спорта. Објављен је већи број
новинских чланака у више часописа у вези активности напег Савеза и у циљу промовисања
овог спорта. Током новембра месеца склопио сам договор са новинаром Миланом Ракићем
који ће, у сарадњи са мном, редовно бити ангажован на изради новинских чланака у вези
стреличарства и нашег Савеза. Исти ће се редовно објављивати у часопису „Калибар“.
Договорено је да наведено лице ово ради добровољно за наш Савез без икаквих новчаних
примања.
17. Остваривање контаката и дефинисање сарадње са Стреличарском Федерацијом Русије,
Стреличарском Асоцијацијом Бугарске, Стреличарским Савезом БиХ и Стреличарским
Савезом Црне Горе. Током 2010. и 2011. године одржао сам неколико непосредних састанака
са председником и руководством Стреличарске Федерације Русије (СФР) у Русији и Италији.
Договорена је сарадња између ССС и СФР на пољу развоја врхунског стреличарства. С тим у
вези, договорено је да се на отвореном купу СФР у фебруару месецу 2011. године у Москву
пошаље један перспективан стреличар из састава ССС у циљу његовог учешћа на поменутом
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турниру и ради одржавања тренинга са најбољим руским стреличарима, а под надзором
врхунских тренера. Све трошкове, осим путовањеа, би сносила СФР. На жалост међу нашим
квалитетнијим такмичарима није било интересената. Такође је иницијално утврђен договор о
могућности одржавања руског стреличарског кампа у Србији који би се искористио и за обуку
српских спортиста. Трошкови би такође били у организацији СФР. Ова активност није
реализована јер је дошло да непланираног смањења буџета РСФ.
Са Стреличарским Савезом Црне Горе и БиХ је успостављена иницијална сарадња. ССС је
подржао први значајнији турнир у Црној Гори слањем одређеног броја судија.
Са Стреличарским Савезом Бугарске сарадња је вишегодишња и она се огледа кроз
међусобно учествовање на турнирима.
18. Почетак интензивније сарадње са судијском организацијом. Судијска организација је
доставила више конструктивних предлога у вези тога како да Савез стимулише рад судија.
19. Регулисању проблема у комуникацији са Стреличарским клубовима у Србији који
промовишу видове стреличарства који нису признати од стране најважнијих Међународних
стреличарских институција. С тим у вези, представници наведених клубова су били позвани
на седнице УО у циљу сагледавања њихових предлога од којих су многи усвојени и
имеплементирани у систем Савеза док неки предлози нису усвојени, јер постоје препреке које
се огледају у актима виших институција.
20. Активно учешће руководства Савеза у организацији турнира и државних првенстава.
Савез је био непосредан организатор два државна првенства у чију организацију су били
укључени нови клубови, а у циљу стицања искуства.
Такође је донета одлука да се, у циљу стимулисања организације турнира, надокнађује део
трошкова организаторима турнира и омогућава коришћење опреме која је предата Савезу на
коришћење од стране МОС.
21. Израђен је и достављен предлог буџетирања за 2012. годину. Правилним залагањем
појединих чланова Савеза и спољних сарадника очекује се повећање буџета за Савез и
повећање буџета за камп младих стреличара.
22. На основу инструкција Спортског Савеза Србије израђен је и достављен предлог нове
категоризације спортиста у стреличарству. Уз одређене исправке и консултације исти је
усвојен.
23. Одржане су заједничке припреме репрезентације за наступ у Торину.
24. Реализација обавеза према Министарству омладине и спорта. Достављени су дописи који
су тражени од стране МОС.
25. Доношење Нацрта Стратегије развоја стреличарства у Србији. Нацрт стратегије је израђен
пре свега ангажовањем Чупић Небојше као члана УО.
26. На инсистирање Савеза и судијске организације, а у складу са Законом о спорту, клубови
су прихватили обавезу редовног лекарског прегледа за све активне такмичаре што у
претходном периоду није био случај.
27. У организацији Савеза одржано је више стручних семинара. Носиоци истих су били
Миљко Чоловић и Дубравко Буден. На основу повратних информација од учесника ових
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семинара могу закључити да су исти били изузетно продуктивни, као и да постоји висок
степен заинтересованости да се настави са овом праксом.
28. О трошку Савеза извршено је упућивање двоје судија на полагање испита за
континенталног судију. Оба лица су положила те је наш Савез први пут добио континенталне
судије у свом саставу који су оспособљени за суђења на најзахтевнијим међународним
такмичењима.
29. Предузете су мере рационалне потрошње, а пре свега штедње. Неке од мера и уштеђених
средстава су следеће:
- чланови УО су се одрекли дневница током присуства седницама чиме је до сада остварена
уштеда у висини од најмање 30.000 динара,
- приликом пријема сваког Генералног секретара реализован је пробни рад у трајању од два до
три месеца када ово лице није примало финансијску надокнаду. На тај начин је остварена
уштеда у висини од око 125.000 динара
- на почетку мандата сам се одрекао финансијских примања чиме је до сада остварена уштеда
у висини од преко 180.000 динара
- изнађена су спонзорства за опремање репрезентације чиме је остварена уштеда од око 50.000
динара
- ангажовањем генералних секретара омогућени су бесплатни пансиони током одржавања
кампа младих стреличара
- током званичних посета Русији и током преговора у вези организације Централно европских
купова, по службеном позиву, нисам захтевао рефундацију трошкова чиме је остварена
уштеда у висини од око 100.000 динара
- током присуствовања Скупштине Светске стреличарске Федерације одрекао сам се
рефундације путних трошкова у висини од 25.000 динара
Ово су најбитнији сегменти где су остварене највише уштеде које сумарно износе преко
500.000 динара током претходних годину и по дана што износи четвртину буџета који наш
Савез прима од стран МОС.
30. Извршена је ревизија под најповољнијим финансијским условима.
31. Израђен је календар за 2012. годину. Исти је целовитији и квалитетније урађен од
претходних, али такође обухвата највећи број до сада пријављних турнира, као и један
међународни вишег ранга.
32. У циљу развоја врхунског спорта донесена је одлука да се такмичари који постигну
резултате у складу са постављеним нормама адекватно финансијски стимулишу за даљи рад.
33. Захваљујући доброј сарадњи са ОКС, коју је иницирао садашњи ГСК, наш Савез је добио
прилику да учествује у више пројеката и програма који су под надзором ОКС и који
омогућавају нашем Савезу припреме младих и перспективних категорија за наредни период, а
под финасијским и стручним покровитељством ОКС.
34. За потребе одржавања седница УО, Олимпијски комитет Србије је омогућио бесплатно
коришћење њихове конференцијске сале.
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35. На основу инструкција из Спортског Савеза Србије отпочет је процес школовања чланова
Савеза за звање оперативног тренера, а у складу са одредбама новог Закона о спорту.
36. Као најбитнији сегменат истакао бих формирање неколико нових стреличарских клубова.
Исти су се истакли својим несебичним ангажовањем на пољу промовисања и развоја
стреличарства. Такође су у року од неколико месеци произвели такмичаре који постижу
запажене резултате.
Нереализоване обавезе из претходног периода, проблеми и пропусти
1. Није одржан курс за рад на софтверу за обраду резултата. Курс није одржан услед тога што
ТТ комисија, у чијој организацији је требао бити одржан овај курс, није кадровски попуњена.
2. Није израђен План тренинга репрезентације за наредни период. Исти ће бити израђен у
наредном периоду.
3. Услед оставки претходних Генералних секретара долазило је до застоја и кашњења у
одређеним сегментима функционисања Савеза које сам отклањао личним ангажовањем.
4. Током 2011. године није изнађено адекватно решење проблема упућивања
репрезентатзиваца на међународна такмичења због усмерења МОС да се репрезетнативци
шаљу о свом трошку или из других пртихода на међународне турнире, а да им се трошкови
рефундирају уколико се пласирају у првој трећини. Ово значи да наши врхунски спортисти
морају да самостално финансирају одлазак на међународна такмичења (многи нису у
могућности да обезбеде средства за пут, исхрану и ноћења услед чега неће моћи да иду на
турнире у иностранство), као и да се такмиче под великим, али непотребним, психолошким
притиском, јер се морају пласирати у првој трећини уколико желе да им се врати новац. На
овај начин наш Савез није у могућности да узме учешће у најважнијим такмичењима светског
ранга без обзира на чињеницу да постоје такмичари који су адекватно припремљени за иста.
Тренутно смо на путу изналажења решења за овај проблем.
5. Веома слаб и скоро никакав одзив клубова на позив Савеза да се укључе у израду
Стратегије развоја стреличарства.
6. Лично сматрам да сам се недовољно ангажовао на пољу обиласка клубова и сагледавања
њихових проблема и реалне ситуације на терену.
7. Непостојање адекватне документације из ранијег периода услед чега је био отежан рад
Савеза (непостојање легитимних одлука претходних УО, непостојање оверених записника,
непостојање или застарелост Правилника, непостојање евиденције покретних средстава
савеза, итд.).
8. Услед различитих тавова УО у вези одредби Правилника о избору репрезентације и
селектора доношење истог сам одложио за наредни период док не обавим детаљније
консултације са стручним органима из Спортског Савеза Србије и ОКС.
9. Спреченост одређеног броја чланова УО да услед приватних и пословних обавеза буду
ангажовани за потребе Савеза и присутни на седницама УО, као и непопуњеност УО.
10. Проблем међуљудских односа који задиру у личне сукобе и нетрпљења међу појединцима
који се налазе у руководствима појединих клубова, како на међусобним релацијама, тако и на
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релацијама према појединцима у Савезу. Услед овога сам губио доста времена у посредовању
у спорењима клубова, као и у изналажењу ''заједничког језика'' са појединцима.
11. Олако прихватање непроверених и лажних информација које су нарушавале интегритет
Савеза од стране многих чланова Савеза, а да се нису проверили истинитост наведених
тврдњи.
12. Постојање клубова који не доприносе или у веома слабој мери доприносе развоју
стреличарства услед недовољног ангажовања њиховог руководећег кадра.
Активности и планови за наредни период
- Моја већа посвећеност клубовима
- Израда Правилника о ближим критеријумима за чланство у Савезу
- Израда Правилника о раду ТТ комисије
- Израда Правилника о избору репрезетнације и националном селектору
- Организација и активно учешће у систему Централно Европских Купова
- Евентуално учешће у једном до два међународна турнира високог ранга
- Израда акционог плана за стратегију развоја стреличарства
- Даље ангажовање на промовисању стреличарства
- Даље ангажовање на изналажењу начина за развој врхунског спорта
- Даље развијање сарадње са ОКС, ССС и МОС
- Даље развијање међусобних односа са Светском Стреличарском Федерацијом, ЕМАУ и
другим националним Савезима
- Набавка опреме за клубове
- Рад на изналажењу спонзора и донатора
- Евентуално изналажење просторије за Савез
- Ангажовање у оквиру програма "Олимпијска традиција"
- Одржавање изборне скупштине након одржавања Олимпијаде у Лондону
- Рад на статуту и регистрација у АПР
- Наставак релаизације семинара и курсева
- Интензивирање рада тренерске комисије
- Изналажење чланова за тт комисију
- Други предлози који се предложе од стране других чланова
- Упућивање писма ОКС и Светској Стреличарској Федерацији у вези са проблемима набавке
опреме у Србији, као и изношење овбог проблема у јавност посредством медија.
- Интензивирање сарадње са судијском организацијом.
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- Ангажовање на даљој изградњи међусобног поверења међу клубовима и између Савеза и
клубова
- Израда нове категоризације у сарадњи са ОКС.
СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
председник
Борислав Крстић
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