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19. јун 2010.
Ово излагање морам отпочети од једне чињенице и непообитне ствари, а то је да сам се ове
дужности прихватио само из ентузијазма, тј. љубави према стреличарству као спорту. Никакви
лични интереси не могу да ме руководе у овоме пре свега зато што сам са материјалнофинансијског плана у потпуности обезбеђен, а са друге стране налазио сам се и налазим се на
битнијим функцијама од ове.
Међутим оно што желим истаћи да функцију председника ССС сматрам веома одговорном и
обавезујућом, јер она треба бити носилац развоја овог спорта. Сматрам да оваква функција
захтева једно несебично залагање председника као једне од битних карика у ланцу планског
руковођења ССС. Међутим, као што и сами знате, најјача карика ништа не значи ако није у
ланцу. Она је та која треба да повуче, а остале карике морају бити довољно јаке да издрже. На
овај начин желим вам истаћи да ССС може функционисати и напредовати само уколико највећи
део његових чланова, од председника, чланова УО, преко осталих елемeната Савеза и спортиста
појединаца дају свој допринос и прихвате део одговорности. Ово значи да једино нашим
заједничким залагањем можемо нешто променити набоље од чега ће сви имати користи, од самог
Савез,а преко великих и малих клубова, до спортиста - појединаца. Ова корист ће се oгледати у
многим сферама овог спорта као што су: помоћ прилком организовања такмичења, пружање
подршке мањим клубовима у циљу њиховог јачања, даљег јачања великих клубова, организовање
кампова за припреме, награђивање клубова и појединаца, учествовање у такмичењима у
иностранству, потребном степену разумевања и за друге дисциплине у стреличарству,
формирању националне репрезентације, стимулисање најбољих појединаца, итд. Уколико не
будемо се заједнички ангажовали на овим питањима, већ свако гледао своје личне интересе
задовољићете се мрвицама.
Сматrам да успешно руковођење ССС мора обухватати следеће елементе: менаџмент који се
огледа кроз планирање и организовање, оптимизација међуљудских односа што се огледа кроз
правилно вођење кадровске политике и руковођење, правилно и ефективно вођење материјалнофинансијског пословања и менаџмент догађаја и маркетинга.
У вези са тим потребно да се, посредством Статута и других пратећих документата првенствено
чланови УО, чланови комисија, НО, ГС, председник, његов заменик и предсеници клубова у
потпуности упознају са својим делокругом рада односно правима и обавезама, јер свако од њих
учествује у планирању, организовању, руковођењу и контроли, али и мотивацији свих осталих за
даљи рад и успех.
У том смислу, седнице Скупштине, УО требају представљати степенике у напретку ССС, а не
кочиони механизам. Ови састанци требају бити стављени у функцију реализације пројеката и
задатака, а не за ситна, међусобна разрачунавања. С тим у вези, ја ћу настојати, колико је то у
мојој моћи, да седнице представљају дешавања током којих ће увек бити постигнуто нешто ново
што иде у прилог ССС и његовим члановима, без беспотребног разводњавања.
Свој четворогодишњи план сам и суштински потчинио претходно наведеном и исти је подељен
на неколико фаза које би требало да се сукцесивно реализују.
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Начелни задаци које ћу поставити пред себе и ССС ће бити подељени по временским етапама.
Прва етапа ће представљати 1. годину мога мандата и она ће представљати можда и најтежи део.
Током ове етапе планирам да заједно са ССС и вама остварим следеће:
 Усвајање, ступање на снагу и примена новог Статута ССС.
 Одабир чланова УО и сагледавање њихових могућности и способности у циљу њиховог што
адекватнијег ангажовања.
 Моје упознавање са постојећом документацијом у циљу сагледавања стања у ССС (разни
правилници, анекси, завршни рачуни, планови буџетирања, преписка са Министарством
спорта и другим организацијама и поједницима са којима контактира ССС).
 Моје упознавање са са актуелном ситуацијом у клубовима.
 Израда најбитнијих недостајућих докумената неопходних за ефикасно функционисање ССС.
 Инсистирање на упознавању клубова и чланова УО са постојећим правилницима.
 Сагледавање ситуације на плану постојања и функционисања стручних комисија.
 Сагледавање актуелног стања у вези са тренерима и селекторима и избор истих.
 Остваривање почетних контаката са државним органима, организацијама и поједницима са
којима ССС сарађује или има потребе да отпочне сарадњу. Циљ ми је сагледавање наших
тренутних позиција и рангирања. С тим у вези, први контакт који ћу остварити је са
Комисијом МУП која је ангажована на изради новог Закона о оружју и муницији са циљем да
се лук избаци из категорије оружја. Након тога тежиште бих испољио на контакте са
Министарством спорта, Олимпијским комитетом, МУП и ВА.
 Константно промовисање стреличарства у Србији са тежиштем на ФИТА и ЕМАУ
стадардима, масовност, популаризација кроз акције и манифестације, презентовање
стреличарства у стручним часописима (где имам поједине позиције), СЈИ и путем интернета,
развијање алтернативних дисциплина - СТАЛАН ЗАДАТАК.
 Строго поштовање календара и обавеза клубова и појединаца - СТАЛАН ЗАДАТАК.
 Упознавање са актуленим стањем по питању спонзора.
 Констатно анимирање нових чланова и подмлатка, али и подршка најбољима са јасно
издефинисаним критеријумима.
 Редовно информисање клубова и двосмерна комуникација са истима од стране ССС СТАЛАН ЗАДАТАК.
 Постављање јасно дефинисаних правила игре у циљу остваривања бенефиција код оних који
у значајној мери доприносе развоју стреличарства и не коче га.
 Рад у складу са статутом и законом уз обострано уважавање.
 Настојаћу да унапредим рад Седница ССС кропз конкретно утврђивање обавеза, планско
писмено и усмено реферисање, одржавање телефонских седница, применом електронске
преписке, итд.
 Свако наше заседање ће бити транспарентно и записници ће бити објављивани на сајту у
циљу правовременог и истинитог информисања свих чланова ССС.
На крају ове етапе организоваће се Скупштина током које ће се презентовати резултати и грешке
које је ново руководство ССС остварило током прве године. На тој скупштини ће се изнети
појединачни успеси сваког од припадника ССС, као и неуспеси и нерад.
Друга етапа-фаза ће представљати период од наредних две године. Поред већ наведених сталних
задатака у овој фази планирам да заједно са вама реализујем следеће активности:
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Даља израда акта који ће омогућити ефикасније функционисање ССС.
Остваривање непосредних контаката са представницима ФИТА и ЕМАУ у циљу
промовисања српског стреличарства (поводом ових контаката биће израђени детаљни
планови којима ће бити обухваћени конкретни циљеви који се желе постићи овом
активношћу).
 Интензивно ангажовање селектора на припреми српске репрезентације у стреличарству.
 Ангажовање европских и светски признатих ауторитета на пољу стреличарства у циљу
одржавања кратких курсева или тренажа са циљем стручног и квалитетног оспособљавања
припадника ССС (од тренера, преко селектора, судија па до појединаца стреличара).
 Организовање кампова за најперспективнији млади кадар.
Све је ово у циљу пробоја српског стреличарства у региону.
Трећа етапа ће представљати период од годину дана. Њиме ће бити обухваћени задаци и
активности из друге фазе као и:
 настојање да се оформи канцеларија ССС,
 настојање да српско стреличарство изврши квалитетни пробој из региона ка остатку Европе.
НИШТА ОД ОВОГА СЕ НЕЋЕ ОСТВАРИТИ УКОЛИКО ИЗОСТАНЕ ПОДРШКА ВЕЋИНЕ
ЧЛАНОВА УО И РУКОВОДСТАВА СТРЕЛИЧАРСКИХ КЛУБОВА. КАО ШТО СЕ МОГЛИ
УОЧИТИ У МОМ ПЛАНУ СУ ЗАСТУПЉЕНИ ИНТЕРЕСИ СКОРО СВИХ, АКО НЕ И СВИХ
КЛУБОВА. КОЛИКО ЋЕ СЕ ОНИ ОСТВАРИТИ НЕ ЗАВИСИ ОД МЕНЕ НЕГО САМО ОД ВАС
И ВАШЕГ ЗАЛАГАЊА. У СВАКОМ СЛУЧАЈУ МОЖЕМО ИМАТИ МНОГО ИЛИ
НАСТАВИТИ ДА СЕ ЗАДОВОЉАВАМО МРВИЦАМА САМО ДА БИ ЗАДОВОЉИЛИ СВОЈУ
СУЈЕТУ. СВАКО ЋЕ ДОБИТИ ПРИЛИКУ ДА СЕ ДОКАЖЕ И ДА ОСТВАРИ ДЕО СВОЈИХ
ИНТЕРЕСА.
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