СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
tel.: +381 11 1766929 fax: + 381 11 1766929

Број: 2-58
31.12.2010.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 27. децембра 2010.
године у просторијама хотела Балкан, Призренска 2, Београд,
са почетком у 21.00 час
Присутни: Борислав Крстић, председник; Љубиша Урошевић, члан; Ласло Сабо, члан; Миљко
Чоловић, члан; Александар Кнежевић, члан; Предраг Бекић, председник техничкотакмичарске комисије и Ивана Парчина, генерални секретар
За седницу је предложен следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД :
1. Извештај председника и чланова УО о реализацији задатака дефинисаних у претходном
периоду
2. Усвајање записника са претходне седнице
3. Организација завршне свечаности
4. Финансијски извештај
5. Попис средстава ССС
6. Израда стратегије развоја стреличарства
7. Категоризација спортиста
8. Разно
Дневни ред је једногласно усвојен.
Пре излагања и дискусије по тачкама Дневног реда, Председник је члановима УО представио гдина Морачанина, председника Савеза спортова инвалида Србије, који се затим кратко обратио
присутнима и нагласио своју жељу да популарише стреличарство међу особама са
инвалидитетом.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на ефикасност
и конкретност.
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1. тачка
Председник Савеза је известио присутне о следећим сегментима свог ангажовања:
 састанак са г-дином Кантаром из Министарства омладине и спорта у коме је представник
МОС-а истакао подршку за одвијање стреличарских кампова и поменуо могућност
коришћења локације на Караташу у те сврхе. Током разговора је постављено питање
пописа опреме. Господин Кантар је истакао да ће МОС у потпуности подржати
имплементацију особа са инвалидитетом у стреличарски спорт и да таква врста
активности доприноси квалитетном промовисању овог спорта.
 Председник је затим обавестио присутне о састанку са замеником начелника граничне
полиције. Састанак је био конципиран на питања око спортске стреличарске опреме, увоза
и извоза исте и преношења преко границе при одласцима на такмичење. Пошто Закон о
спорту још није донесен, а није ни прецизиран овај сегмент у Закону о ношењу оружја,
Председник је упућен на кабинет министра унутрашњих послова.
 Напоменуо је интересовање појединаца из Зајечара и Јагодине о укључивању у
стреличарство и огућности формирања нових клубова у тим градовима. Замолио је
присутне да за помоћ око отварања клубова.
 Председник је поменуо већ изложени контакт са Савезом инвалида Србије.
 Остварен је и контакт са представницима стреличарског савеза у Вараждину током
турнира.
 Контактиран је и ЕМАУ око договора за организовање Европског првенства у Србији
2012.године.
 Председник је известио и о попису опреме на Војној академији, коме су у саставу пописне
комисије, поред њега, учествовали и г-дин Љубиша Урошевић и г-дин Виктор Игњатов.
Председник је затим позвао остале чланове УО да укратко изнесу своја ангажовања у протеклом
периоду.
Г-дин Чоловић је обавестио присутне да је током турнира у Бугарској уручена плакета
Председнику њиховог стреличарског савеза и да су осим размене искустава, вођени разговори о
бољој будућој сарадњи.
Након овог излагања је вођена краћа расправа о обавештености клубова који немају
представнике у УО о одржавањима међународних турнира.
Г-дин Урошевић је предложио да се уради стратегија за начине обезбеђивања ресурса за
организацију такмичења и сарадњу са другим савезима. Дао је и предлог за упућивање дописа
кабинету министра унутрашњих послова за састанак и решавање проблема око преласка границе
са такмичарском опремом.
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2. тачка
По овој тачки Дневног реда, уз краће излагање Председника, сви претходни записници су
једногласно усвојени.
3. тачка
Према овој тачки Дневног реда Председник је известио присутне о организацији завршне
свечаности у хотелу Балкан. На пријем је позвано 60-ак званица, од којих је њих 30 потврдило
долазак. Услед лошег времена, долазност је била нешто мања. Најуспешнијим стреличарима су
подељене плакете уз пригодан коктел.
Г-дин Урошевић је имао примедбу на начин позивања чланова УО на пријем, очекивао је посебан
позив и укључивање у организацију свечаности. Незадовољство је исказао и због тога што није
учествовао у бодовној листи на основу које су одређени најуспешнији такмичари.
У дискусију се укључио г-дин Чоловић и похвалио организацију и поделу плакета, присуство
медија на пријему и изнео мишљење да је било неопходно да сви чланови УО присуствују
пријему како би показали јединство УО.
Г-дин Бекић се укључује у дискусију реагујући на примедбу г-дина Урошевића на бодовну листу,
објашњавајући да је тај систем бодовања који је у Правилнику, предложио г-дин Урошевић који
сад критикује систем бодовања. Поменуо је и спортску некултуру оних који се нису одазвали
позиву и нису присуствовали пријему, јер нису међу награђенима.
Г-дин Урошевић је предложио да се убудуће поред категорија најуспешнијих по дисциплинама,
уведе и награда за најбољег стреличара. Овај предлог остаје да се даље продискутује.
Укључује се и Председник у дискусију и објашњава неопходност заједничког наступа свих
чланова УО у јавности.
4. тачка
Члановима УО је подељен кратки финансијски извештај за претходна три месеца, у коме су
приказани приходи и расходи Савеза.
Након краћег упознавања са извештајем, Председник позива присутне да дају сугестије за које
активности би се још могао утрошити новац Савеза.
Г-дин Чоловић предлаже да се исплате дневнице за Камп г-дину Тасићу, који је такође
учествовао у организацији и извођењу Кампа. Предлог је усвојен.
Такође је извршено подсећање да се треба исплатити надокнада господину Бекићу за рад на
бодовним листама током сезоне што је и раније била пракса. Предлог је усвојен.
Г-дин Бекић предлаже да се унајми преводилац који ће превести основне Правилнике са
енглеског језика.
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Г-дин Кнежевић је предложио да се новац утроши на набавку опреме. Саставиће допис D-Tecku
о могућностима донације у виду опреме за Савез.
Генерални секретар би требало да провери да ли је новац намењен за набавку опреме, већ
искориштен ове године.
Председник поставља питање куповине лукова за Савез за потребе демонстрације у школама. Гдин Чоловић се укључује и говори о неадекватном коришћењу намењеног новца Савезу, јер сва
опрема заврши у клубовима. Укључује се г-дин Бекић са обсервацијом да, иако клубови добијају
донације за почетничке лукове, нико не доводи почетнике и не бави се клупским радом.
Постављено је питање о систему избора клубова који добијају донације. Г-дин Чоловић предлаже
да начин поделе новаца клубовима остане исти, а да се додатно додели новац мање развијеним
клубовима.
Г-дин Урошевић тражи детаљнији извештај о утрошеним средствима и планираним расходима.
Сматра да је потребно упоредити га са планом о буџетирању.
Председник даје неколико предлога за утрошак новца:
 одржавање тренерског семинара првог нивоа level 1,
 одржавање судијског семинара,
 израда промотивног материјала.
Постављено је и питање исплате надокнаде судијама и постојање одлуке која одређује исплату
судијама у висини котизације. Донета је одлука да се судијама исплати новчана надокнада.
Г-дин Урошевић предлаже да би требало направити 10 спортских комплета за репрезентацију,
мајце и тренерке да би спортисти имали исту опрему као што правила такмичења налажу.
Поведена је расправа по овој теми, а на крају је усвојен предлог де се потражи спонзор и да се
израде комплети. Господин Урошевић је преузео обавезу да контактира заинтересоване за
спонзоре.
Председник још предлаже куповину и умрежавање мобилних телефона за чланове УО. Овај
предлог је усвојен.
Предлаже и куповину преносног рачунара и штампача за потребе Савеза, који би се користили на
такмичењима.
Усвојен је и предлог да се преведе ФИТА правилник од 500 страна по дисциплинама и да је
потребно наћи што повољнију цену. Г-дин Урошевић и генерални секретар би требало да
испитају могућности и услове превода до 06.јануара.
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5. тачка
По овој тачки Дневног реда разговарало се о извршеном попису опреме на Војној академији.
Неопходно је да клубови који користе опрему дату на коришћење од стране Савеза, занове
реверсе што пре.
Г-дин Кнежевић је обавестио присутне да постоји одлука према којој након три године опрема
дата на реверс прелази у власништво клуба уколико су испуњени услови за то. С обзиром да не
постоји писани траг ове одлуке предходног УО, као и да су у питању средства МОС-а која су
предата Стреличарском Савезу Србије на коришћење, председник је устакао да се ово не може
реализовати.
Донета је одлука да појединци који који користе наведену опрему морају да, сваке године,
присуствују на 60% турнира који су предвиђени календаром Савеза и да њихови резултати не
смеју бити мањи од оних које су постигли током квалификација за Универзијаду.
Након тога је господин Кнежевић предложио да се опрема која је на сталној употреби након три
године расходује услед велике експлоатације исте. Предлог је усвојен.
Председник предлаже да се промени одлука претходног УО у вези са поделом мета по
клубовима. Он је истакао да се противи томе да се целокупна опрема подели клубовиа.
Предложио је да се по 16 мета и сталака дисперзује у Нови Сад, Ниш и Београд, као центре
стреличарства у Србији. ИСте ће преузети СК НС 2002, СК Ниш и БСК. Приликом преузимања
наведени клубови ће бити у обавези да испуне одређене услове који ће бити накнадно утврђени
непосредно пред поделу наведених средстава.
За преосталу количину мета, сталака и опреме председник је предложио да се иста изместе са
Војне академијие у централни складишни простор ССС који ће бити закупљен у наредном
периоду. Потреба измештања опреме са Војне академије је образложена компликованом
процедуром изузимања исте, као и тиме да она представља баласт Војној академији са којом није
ни склопљен никакав уговор у вези држања исте. Средства која остану у магацину Савеза ће се
користити за организовање Државних првенстава, ОПЕН турнира и промотивних активности
Савеза. Чланови УО су предложили да се наведеним клубовима достави 18 мета са сталцима да
би се могли организовати турнири пуног капацитета. Председник се сложио са овим предлогом, а
након тога позвао УО на гласање по овом питању. Предлок је усовојен и донета је одлука у
складу са наведеним.
Такође је усвојен предлог да ако се неки мањи клуб заинтересује за мете, да им Савез плати
трошкове превоза мета које ће узимати из центра који им је најближи.
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6. тачка
По питању израде стратегије развоја стреличарства је на предлог Председника формиран тим у
саставу г-дин Кнежевић и г-дин Урошевић. Стратегија би требало да обухвата три целине,
врхунски спорт, масовни спорт и младе у спорту. Рок за израду предлога стратегије је 29. јануар
2011.године.
7. тачка
Према овој тачки Дневног реда дискутовано је о категоризацији спортиста према новом
Правилнику о категоризацији који је усвојио Спортски савез Србије. Г-дин Бекић ће израдити
предлог за категоризацију спортиста који је неопходно предати до 04. јануара 2011. године
Савезу спортова Србије. Дискусија по овом питању ће бити настављена на наредној седници УО.
8.тачка
По овој тачки донета је одлука о надокнади трошкова г-дину Чоловићу у висини од 2.800,00
динара за присуствовање састанку о стручном оспособљавању у Београду.
Г-дин Кнежевић започиње дискусију о резултатима који нису признати такмичарима који су
остварили норму на турниру у Новом Саду током 2010. године. Члан УО Миљко Чоловић је
истакао да је наведени турнир избачен из календара ССС пре одржавања јер није испуњавао
прописане услове те сходно томе резултати на истом се не могу признати. Председник
Такмичарско-техничке комисије је навео да наведни турнир није узео у обзир приликом
сумирања постигнутих резултата за потребе категоризације, јер је исти искључен из календара
Савеза. Поведена је оштра дискусија по овом питању и г-дин Кнежевић који је истакао да, иако
турнир није у календару то не значи да се треба оштетити такмичар који је присуствовао истом.
Господин Кнежевић је предлажио да се гласа за гласање о признавању ових резултата. Са два
гласа за, једним против и два уздржана на гласање се ставља предлог за признавање ових
резултата.
Током гласања било је два гласа за, два гласа против и један уздржан, тако да предлог није ни
усвојен ни одбијен. Сходно томе даља дискусија о овој проблматици је пролонгирана за наредни
период.
Рад закључен у 23 часа.
Зачписник сачинила:
Ивана Парчина

Председник
Борислав Крстић
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