СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-03/12
05.02.2012.

ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 26. 01. 2012. 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, Биљана Павловић, члан, Емил Карахасан, члан, Драган
Свилановић, члан и Душан Морачанин, генерални секретар.
Након председникове констатације да је на Скупштини савеза извршена измена и допуна
чланова у Управном одбору савеза, констатовао је да УО сада ради у пуном саставу, односно
да су сви чланови Управог одбора присутни на седници.
За седницу је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Организација државног првенства у „ИНДОР ТАРГЕТ“ стреличарству
2. Сагледавање предлога Судијске комисије
3. Нивелација чланарина клубова за Савез
4. Могућност добијања стипендија-доношење одлуке
5. Актуелна ситуација у вези са школовањем кадра за звање „оперативни тренер“
6. Даљи рад на стратегији развоја стреличарства
7. Одређивање председника Дисциплинске комисије
8.Одлазак
репрезентације
на
предстојећа
међународна
такмичења
првенство,Светско Универзитетско, ЦЕЦ)
9. Уговор ССС са Carbon Express-om
10. Пријем нових чланова
11. Остало

(Европско

Предлог дневног реда за седницу је једногласно усвојен.
Тачка 1.
Образлажући свој предлог, председник савеза, господин Крстић, је констатовао да на бази
досадашњег искуства у организацији ДП, а услед оптерећености руководства Савеза
организацијом Централно Европског Купа предлаже да се објави конкурс за одржавање
Државног првенства у индоор стреличарству. Након дискусије чланова УО донесена је
следећа:
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АД-1 ОДЛУКА
1.Да се отвори конкурс за домаћина Државног првенства у „ИНДОР ТАРГЕТ“ стреличарству
које ће се одржати 23.03.2012.године, са прописаним минимумом услова који се морају
испунити, али и са финансијском подршком Савеза који ће покривати скоро 90% свих
трошкова турнира.
2.Да се 1/3 од котизације за такмичење уступи домаћину за покривање његових трошкова
реализације такмичења.
Тачка 2.
Председник је упознао чланове УО о недавној оставци председника Судијске комисије и
захтевима који су упћени савезу везано за висину судијске таксе, путних трошкова и
униформи. Такође је чланове УО обавестио о могућим импликацијама које могу настати ако
се благовремено не реагује.
ЧУПИЋ.: Предаже да се формира нова Судијска комисија као тело УО и да судијска такса
буде 4 000,оо дин.као додатна стимулација.
ПАВЛОВИЋ: Сматра да би требало да се стави тежиште на обуци нових судија да се
компензује недостатак судија.
СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да се судијама исплати такса за турнире са календара савеза у
висини од 2 500,оо дин., а за ДП 3 000,оо динара.
КАРАХАСАН: Предлаже 2 500,оо динара и да се изнађе начин да се судије стимулишу.
КНЕЖЕВИЋ:Констатује да је предходно руководство формирало Судијску организацију и у
том смислу предлаже именовање ВД председника да би се превазишли проблеми који су
настали. Такође предлаже 5 000,оо за судијску таксу.
ЧОЛОВИЋ: Истиче да је део захтева које је Судијска комисија истакла реална и предлаже да
судијску таксу исплате: клуб који је ангажовао судију 1000,оо дин. Савез 1 000,оо и путне
трошкове у висини аутобуске карте.
Током дискусије председник се интересовао за статус судијске организације. С тим у вези,
Чоловић и Кнежевић су истакли да је у питању судијска комисија коју је формирао Савез, тј
претходни УО и да је она као таква одговорна Савезу те да је у његовој јурисдикцији њен рад.
Такође је истакнуто да судијска организација није одржавала седнице и скупштине дужи
врменски период, као и да су се многе судије жалиле да уопште нису информисане о
активностима судијске организације. На основу тога и актуелне ситуације, а у циљу
ефикаснијег рада судијског апарата предложили су да се оформи нова судијска комисија.
Након усаглашавања ставова чланова УО донесена је следећа једногласна одлука:
АД-2 ОДЛУКА
1. Именује се Биљана Митровић за ВД председника Судијске комисије до њеног
конституисања. С тим у вези њене обавезе ће бити следеће:
- Израда новог Судијског правилника
- Да се одржи курс за нове судије уз обавезу да сваки клуб, организатор турнира, пошаље
најмање једног кандидата
- Да се делегирају судије за турнире са календара такмичења ССС.
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2. Да се судијама обезбеде униформе које су обавезни да носе приликом суђења, а које би се
састојале од: панталона, поло мајци и кабанице. Детаљи о изгледу исте препуштени су у
надлежност будуће судијске комисије која ће то том циљу донети одлуку о изгледу истих и
прикупити понуде као и предочити финансијске трошкове УО Савеза.
3.Да висина судијске котизације износи 2 500,оо динара.
4.Рефундација путних трошкова буде у висини: до 100 км -1 000,оо дин. до 200 км-1 500,оо
дин. преко 200 км-2 500,оо дин. Исплату врши организатор.
5. Судијске трошкове одмах исплатити од котизације са турнира, а Савез ће свој део обавеза
рефундирати клубу преко рачуна.
Тачка 3.
Донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
Да се изврши нивелација висине годишње чланарине чланова ССС и да буде 10 000,оо дин.
Уплаћивала би се у две рате: прва рата да буде уплаћена до 15.фебруара. а друга до 15.јуна.
Да новопримљени чланови савеза и стари чланови савеза потпишу приступницу-сагласност
да су упознати са нормативним актима савеза и да их у целости прихватају.

Тачка 4.
У оквиру ове тачке извештај је поднео председник ТТ комисије господин Предраг Бекић, који
је истакао да је на бази постигнутих резултата и правилника о категоризацији спортиста у
ССС критеријум испунило 13 спортиста: један спортиста Међународног разреда и 12
спортиста Националног разреда и то су:
Међународни разред:
1.Данило Миоковић 30.10.1963
Национални разред:
1.Љубиша Урошевић 13.08.1956
2.Лука Поповић 16.05.1992
3.Леонтије Тривановић 22.03.1954
4.Марчел Бирђан 08.10.1970
5.Иван Тасић 13.06.1982
6.Борислав Крстић 05.11.1975
7.Лука Гроздановић 11.03.1992
8.Виктор Игњатов 11.05.1985
9.Драган Свилановић 02.09.1960
10.Ненад Божин 06.09.1979
11.Романа Царан 02.07.1979
12.Ана Станковић 10.09.1986
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На основу правилника о стипендирању, право на стипендију је испунио Лука Поповић, Лука
Гроздановић и Ана Станковић која може бити спорна због граничне године старости.
КНЕЖЕВИЋ: предложио је да се на основу посебног захтева Савез обрати Министарству за
доделу још једне спортске стипендије, која би се односила на Марију Љубинковић, чланицу
БСК, која је показала изванредне спортске резултате.
Након дискусије донесена је следећа:
АД-4 ОДЛУКА
Да се СТИПЕНДИЈА за спортско усавршавање у 2012.години додели:
1.ЛУКИ ПОПОВКИЋУ
2.ЛУКИ ГРОЗДАНОВИЋУ
3.АНИ СТАНКОВИЋ
Да господин Кнежевић Савезу достави писмено образложење и захтев за Марију
Љубинковић, чланицу БСК, који ће савез проследити МОС-у.
Тачка 4.
Образложење за ову тачку дао је Генерални секретар, Душан Морачанин, наводећи да је у
ингеренцијама Савеза практични део семинара за звање „оперативни тренер“ и да предлаже
да се „пракса“обави у оквиру семинара који Савез организује у оквиру програма
ОЛИМПИЈСКА СОЛИДАРНОСТ који би према ранијој одлуци УО требало да се одржи
крајем априла или почетком маја месеца 2012.године.
Након дискусије донесена је следећа:

АД-5 ОДЛУКА
Да се практични део за звање „оперативни тренер“одржи крајем АПРИЛА или почетком
МАЈА месеца 2012. године у оквиру програма ОЛИМПИЈСКА ТРАДИЦИЈА, и у складу са
тим предузму све неопходне радње.
Тачка 5.
ЧОЛОВИЋ: У оквиру стратегије ССС мишљења је да тежиште треба ставити на млађе
категорије.
КАРАХАСАН: Будућност сваког спорта је у младим спортистима и атмосфера треба да се
прилагоди тим категоријама, а као допринос томе може да буде да „инстиктивци“ учествују
на „аутдор“такмичењима , јер има пуно младе популације која се тим бави.
СВИЛАНОВИЋ: Предлаже да се стратегија одвија у три правца;
1.Правац: Промоција стреличарства по градовима где стреличарство није заступљено,
2.Правац: Проверити стање у клубовима на терену у циљу њиховог стимулисања.
3.Правац: Донети Акциони план на бази резултата који буду прикупљени на бази ова два
правца.
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На основу дискусије донесен је закључак да се прихвати Свилановићев предлог и да се уђе у
реализацију по тачкама које је предложио, те да ће он бити носилац истих. С тим у вези,
председник је доделио Свилановићу обавезу да, до наредне седнице УО, изради план
активности по овом питању заједно са финансијским трошковима у циљу сагледавања
могућности да Савез реализује ову активност.
Тачка 6.
На основу ранијег предлога председника савеза за председника Дисциплинске комисије
предложен је Небојша Чупић и његово постављење треба верификовати одлуком.
За члана Дисциплинске комисије предложен је Емил Карахасан. Чланови УО су дали
сагласност на предлог председника Крстића и у том смислу донесена је следећа:
АД-6 ОДЛУКА
Дисциплинска комисија ће бројати три члана:
За председника Дисциплинске комисије именује се Небојша Чупић, а за члана Емил
Карахасан.
Трећи члан је већ одређен у претходном периоду и то је Мирјанић Тривун.

Тачка 7.
Председник је обавестио чланове УО да наступ на Унивезитетском светском првенству није
предвиђен планом и програмом Савеза, с једне стране, а у комуникацијама ген.секретара са
представницима Универзитетског спортског савеза, добијена је информација да тај савез није
у могућности да финансира одлазак стреличара на такмичење због недостатка средстава.
Такође је констатовано да су сви потенцијални заинтересовани такмичари за ово првенство
одустали од самофинасирања.
Што се тиче Централно Европског купа чији смо домаћини треба одмах кренути у припреме и
према официјелним предвиђањима на такмичење треба да дође око седам држава. Према
обавештењу председника ово такмичење се обавља по принципу реципротитета и да то треба
узети у обзир.
Што се тиче наступа ЕП Свилановић предлаже да се обавезно иде на ЕП и да се за то изнађу
средства, јер је то јако значајно.
ЧОЛОВИЋ: Предлаже да се успостави норма за одлазак на ЕП на основу које би савез платио
трошкове у складу са материјалним могућностима.У складу са тим предлаже изборно
такмичење на којем би се извршио избор, јер је кратко врема за прелиминарну пријаву.
СВИЛАНОВИЋ:Предлаже да на ЕП иду они стреличари који су заузели прва три места на
70м., а да Миоковић обавезно иде о трошку Савеза због резултата које у континуитету
показује.
Председник је предложио да се као репер узму у обзир норме које су постављене од стране тт
комисије и Спортског Савеза Србије те да такмичар који је испунио међународну норму има
загарантовано плаћање трошкова учешћа на такмичењу док остали репрезентативци буду под
условом „прве трећине“ како је то било у претходном периоду.
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Након исцрпне дискусије донесена је следећа:
АД-7 ОДЛУКА
1. Кренути одмах у припреме за организацију ЦЕК, односно послати земљама
потенционалним учесницама прелиминарни позив за пријаву учешћа.
2. Обзиром да се ради о такмичењу на принципу реципроцитета Савез ће обезбедити превоз за
такмичаре репрезентативце из Србије за наступе на ЦЕК који буду организовале земље у
окружењу.
3. Да за Миоковића Савез плати трошкове наступа на ЕП, а
остали са списка
репрезентативаца биће консултовани да ли жела да по принципу прве трећине учествују на
ЕП.
Тачка 8.
Након дискусије чланова УО на тему потписивања уговора са Карбон екпресом донесена је:

АД-8 ОДЛУКА
Да се потписивање уговора одложи док се не добију прецизнији подаци везано за цене
производа које Карбон Експрес нуди.
АД-9 ОДЛУКА
На основу поднесеног захтева и увида у приложену документацију УО је донео одлуку да се
СК Бачер из Малог Иђоша прими у чланство Савеза којом приликом ће потписати
приступницу-сагласност да је упознат са нормативним актима савеза и да их у целости
прихвата.
На основу предходно донесене одлуке о награђивању спортиста за постигнуте резултате на
турнирима са календара ССС донесена је следећа:
АД-10 ОДЛУКА
Да резултат постигнут на такмичењу који спада у домен међународне норме се награди са
5.000,оо динара.

Саедница је завршена у 15,45 часова.
Записник водио
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић
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