СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
11 000 Београд, Македонска бр. 28/2
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
064/30 90 779; 064/495 93 77

Beograd, 14.01.2019. godine
Dana 12.01.2018. godine u Kikindi, Kulturni centar, odrţana je I sednica UO kojoj su prisustvovali:
Dragan Svilanović, Zaviša Lučić, Dragiša Jevtić, Aleksandar Beatović, Milan Jelić i Violeta Šotra Jelić.
Prihvaćen je sledeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Zahtev sekretara i članova TTK
3. Konačna raspodela starih i novih meta
4. Nova lokacija magacina Saveza za Vojvodinu
5. Grand Prix u Rumuniji
6. Miljkov izveštaj i predlog finansiranja takmičenja za 2019.
7. Razno
1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice UO
2. Zahtev sekretara i članova TTK
Violeta Šotra Jelić je podnela zahtev da se razmotri ostavka na mesto sekretara. U obrazloţenju je
procena da predsednik i članovi UO treba više da se angaţuju u radu Saveza, pre svega u pogledu
blagovremene komunikacije sa Sekretarijatom kako bi odluke bile na vreme realizovane. TakoĎe
trebalo bi se pridrţavati Statuta kojim je predviĎeno da članovi UO dobiju zaduţenja za pojedine
zadatke ili oblasti. Violeta je procenila da u dosadašnjim uslovima nije više u mogućnosti da valjano
obavlja poslove. UO se sloţio da podeli zaduţenja. Tom odlukom Zaviša Lučić je zaduţen za
komunikaciju sa trenerskom komisijom i ,kao do sada, vodi računa o sportskoj opremi Saveza. Dragiša
Jevtić je zaduţen za komunikaciju sa TTK i Sudijskom komisijom, Aleksandar Beatović za komunikaciju
sa reprezentativcima i za prijavu takmičara na inostrane turnire. Ostali članovi UO treba da budu
konsultovani o budućim zaduţenjima. Koordinacija i organizacija svih segmenata Saveza biće i dalje u
nadleţnosti Sekretarijata. Predsednik i članovi UO su prihvatili da se angaţuju oko nalaţenja sponzora
za vaţna takmičenja, kako bi bar delimično mogli da se pokriju ovi troškovi. Nakon diskusije i dogovora
sekretar je povukao ostavku.
U decembru su članovi TTK Ţeljko Dakić i Darko Draţić podneli zahtev za istupanje iz TTK. Za
nadoknadu od po 30.000,00 dinara godišnje obavezali su se da izrade novi sajt Saveza, da ga
odrţavaju, da vrše i druge poslove iz nadleţnosti TTK, kao što su matična evidencija, praćenje
rezultata sa takmičenja, dopunjavanje spiska članova SSS i davanje podataka potrebnih za analizu i
sprovoĎenje programa Saveza. UO je prihvatio ovaj predlog. Predsedniku TTK biće predloţeno da se
nedostajući članovi biraju putem konkursa objavljenom na Sajtu Saveza.
3. Konačna raspodela starih i novih meta
Posle konačnog popisa u magacinima i klubovima znaće se tačan broj meta koji će biti rasporeĎen
klubovima. Očekivano vreme završetka popisa je 27.01.2018. godine.

4. Nova lokacija magacina Saveza za Vojvodinu
Dogovoreno je da se magacin za Vojvodinu izmesti u Temerin koji je najbolje rešenje za većinu klubova
u smislu udaljenosti. Posle turnira u Subotici magacin će biti premešten, a o stanju i broju opreme će
biti nadleţan Čanji Zoltan. Magacin u Pančevu do daljeg ostaje. Pokušaćemo da naĎemo odgovarajući
prostor u Beogradu.
5. Grand Prix u Rumuniji
Preliminarnom prijavom za put u Rumuniju predviĎeno je 7 takmičara + 1 trener. Kakva će biti konačna
prijava zavisiće od raspoloţivih sredstava Saveza i od razgovora Beatovića sa reprezentativcima o
mogućem sufinansiranju. Na spisku su: Nikola Stefanović, Luka Popović, Aleksandar Beatović, Jovica
Velimirović, Marija Ljubinković, Ognjen Nedeljković, Stefan Ţikić i trener Miljko Čolović. Na ovom
takmičenju postoji mogućnost za kvalifikacije za Minsk i kvote u oba stila. Predsednik i Zaviša Lučić će
probati da kontaktima sa rumunskom federacijom obezbede mogućnost za jeftiniji smeštaj van date
ponude bez plaćanja kazne u vidu duple kotizacije.
6. Izveštaj selektora i predlog finansiranja takmičenja za 2019.
Miljko čolović je podneo izveštaj o radu za 2018. godinu i dao predlog takmičenja na koje treba ići, kao i
predlog priprema (tri puta). Od predloţenih takmičenja: Evropsko prvenstvo (indoor), Evropski Grand
pri, Svetsko prvenstvo Outdoor, Evropski kup za mlade izdojeni prioriteti su Evropski grand pri u
Rumuniji i Svetsko prvenstvo u Holandiji, oba takmičenja bitna za osvajanje kvota za OI u Tokiju. U
načelu UO se saglasio sa planom ukoliko sredstva u budţetu Saveza to dozvole.
7. Razno
- Svi klubovi su izmirili svoje obaveze za 2018 godinu prema Savezu osim SK „Artemis“ - Subotica, koji
se moţe smatrati ugašenim u smislu članstva u SSS.
- Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama troškovnika. Biće dozvoljeno klubovima da odrede visinu
kotizacije od 1.000,00 dinara do 1.500,00 dinara s tim što će 100,00 dinara od svake kotizacije biti
duţni da uplate Savezu na ime amortizacije korišćenja meta. To se odnosi na klubove koji koriste
savezne mete, ostali nemaju tu obavezu. Prikupljena sredstva bi bila namenjena kupovini nove
sportske opreme.
- Dogovoreno je da se pošalje već pripremljeni odgovor za konkurs Olimpijske solidarnosti koji se
odnosi na seminar za trenere o trošku OKS-a.
- Doneta je odluka da se raspiše konkurs za organizaciju CEC-a u Srbiji od 4-5.05. a da se visina
kotizacije prepusti organizatoru koji treba da vodi računa o postojećoj praksi ostalih organizatora CEC-a
-Zahtev za donaciju računara klubovima Saveza od strane Trezora Srbije je usvojen. Treba dogovoriti
samo još vreme i način realizacije.
- Stigao je dopis od Boconadi Boţić Roberta da se promeni deo pravilnika o dodeli medalja, koji će biti
upućen TTK na razmatranje.
- UO je obavešten da će Inicijativni odbor za Fild i 3D dostaviti predlog za unapreĎenje ovih disciplina i
promociju streličarstva uopšte.

Zapisnik vodila
Violeta Šotra Jelić

Zapisnik potvrđuje
Dragan Svilanović, predsednik
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Дана 23.01.2019. гoдине одржана је путем скајпа седница Управног одбора у проширеном саставу.
Седници су присуствовали: Драган Свилановић, Завиша Лучић, Димитрије Миловић, Владимир Поповић,
Александар Беатовић, селектор Миљко Чоловић, представник такмичара Марија Љубинковић.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице
2. Европски Гран При у Букурешту
1. Записник је усвојен без примедби.
2. Европски Гран При у Букурешту
Договорено је да на наведено такмичење иде селектор и сви такмичари које је предложио : Лука
Поповић, Јовица Велимировић, Александар Беатовић, Никола Стефановић, Марија Љубинковић, Огњен
Недељковић и Стефан Жикић. На овом такмичењу се могу добити квоте за Европске игре у Минску, рекрв
и компаунд стил.
Да би могли да реализујемо овај велики подухват предложено је да Савез плати неофицијелни смештај у
висини до 30 евра и дупле котизације, а да учесници сносе трошкове пута и исхране. Предвиђено је да иду
са два аутомобила. Марија је одређене да помогне при налажењу одговарујћег смештаја.
Потребно је још једном проверити да ли сви предложени такмичари потврђују свој одлазак у Букурешт,
по датим условима.
Није било примедби на коначан предлог.
У међувремену се пријавио за одлазак на ЕГП у Букурешту Ђорђе Реџа, а после консултација са
селектором. Он иде о свом трошку, заједно са екипом.
Записник водила
Виолета Шотра Јелић

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник оверава
Председник
Драган Свилановић
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Београд, 21.02.2019. године
Записник са треће седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије
Дана 21.02.2019. године одржана је, путем скајпа, седница Управног одбора. Седници су
присуствовали: Завиша Лучић, Димитрије Миловић, Владимир Поповић, Александар Беатовић,
Слободан Павловић (представник ТТК), а у првом делу седници је присуствовао и Драган
Свилановић, председник. Записник је водила: Виолета Шотра Јелић.
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање записника са 2. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије
2. Измене и допуне Такмичарског правилника Стреличарског савеза Србије
3. Избор стипендиста за 2019. годину
4. Отпис старих мета и подела старих мета клубовима
5. Предлог Правилника за Филд и 3Д
6. Разно
----------------------------------------------------------------1. Усвајање записника са 2. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије
Записник је усвојен без примедби.
2. Измене и допуне Такмичарског правилника Стреличарског савеза Србије
Слободан Павловић се захвалио на помоћи приликом израде новог Такмичарског правилника
члановима УО ССС, тренерима и судијама. УО ССС се сагласио са текстом новог Такмичарског
правилника Стреличарског савеза Србије чиме је он усвојен једногласно. Измењени и допуњени
такмичарски правилник почиње са применом 7. априла 2019.
3. Избор стипендиста за 2019. годину
На основу дописа Министарства омладине и спорта Републике Србије потребно је доставити
апликационе формуларе за 5 (пет) стипендиста које ће ово Министарство финансирати у 2019.
години. Рок је до 28.02.2019. године. Стипендије се односе на спортско усавршавање, па је претходно
дат предлог садржаја уговора између спортиста и ССС који садржи учешће у активностима
репрезентације, учешће на такмичењима, улагање у спортско усавршавање и поштовање тренажног
процеса који одреди тренер или друго овлашћено лице Савеза. Одредбе садржане у предметном
тексту уговора су у сагласности са одредбама уговора који стипендисти потписују са Министарством
омладине и спорта Републике Србије.
Један од услова је и категоризација спортиста коју, на основу докумената Савеза, потврђује
Олимпијски комитет Србије. Потврђена је категоризација за: 7 (седам) међународних и 8 (осам)
националних норми.
Поред горе наведених критеријума, максималан број година за добијање стипендија међународног
разреда је до 30 година старости, а за национални ранг је до 26 година старости. Са предатог списка,
могућност за добијање стипендија испунили су: Лука Поповић, Огњен Недељковић, Никола
Стефановић, Марија Љубинковић, Александар Беатовић, Стефан Жикић (сви међународни разред) и
Игор Дакић (национални разред). Након дуже расправе у којој је, телефонским путем консултован и
национални селектор, као и добијање мишљења од члана УО ССС Драгише Јевтића, стипендије су,
већином гласова, додељене следећим: Огњен Недељковић, Александар Беатовић, Никола
Стреличаски Савез Србије

Стефановић, Марија Љубинковић и Стефан Жикић. Сви наведени ће бити учесници на такмичењу
Гранд При Европе у Букурешту. Александар Беатовић није гласао због сукоба интереса, што је у
складу са прописима.
Чланови УО ССС су исказали велико поштовање према досадашњем учинку и квалитету спортисте
Луке Поповића који је поштено писмено изјавио да не може да учествује на такмичењу у Букурешту,
јер није довољно спреман и да с обзиром на приватне обавезе није сигуран за могућност налажења
времена за тренинге, припреме и такмичења у 2019. години.
4. Отпис старих мета и подела старих мета клубовима
УО ССС донео је једногласно одлуку о отпису 39 старих мета из магацина Савеза и то: 15 старих
мета из магацина који се налази у БСК-у, 14 старих мета из магацина који се налази у Панчеву и 8
старих мета из магацина који се налази у Темерину док се 2 старе мете због изузетно лошег стања
упућују на сечење ради добијања инсерата за мете, уколико то буде изводљиво.
Такође на основу дописа упућеног клубовима за поделу старих мета, пријавило се 28 клубова, а на
располагању је било 37 мета. Већина клубова је добила по једну мету, а остатак је додељен
клубовима који су имали највише активних такмичара у претходној години. УО ССС се сагласио са
предложеним списком клубова који ће добити мете, а списак тих клубова ће бити објављен на сајту
ССС у склопу посебне одлуке.
5. Предлог Правилника за Филд и 3Д
На предлог Правилника за Филд и 3Д није било већих примедби који је достављен од стране одбора
клубова за Филд и 3Д. Предложено је да у Правилнику пише да предлоге будуће комисије за Филд и
3Д усваја УО ССС, што се односи и на све остале комисије савеза. На следећој седници УО ССС,
након корекције која треба да се одради, биће доната коначна одлука у вези предметног правилника.
6. Разно
- За организацију ЦЕЦ-а пријавио се Стреличарски клуб „Castle Archery“ из Темерина. УО ССС је тај
предлог прихватио и ЦЕЦ ће бити одржан 04.05.2019. године у Темерину.
- У вези спонзорског уговора са фирмом „Ереа“ Драгиша Јевтић је известио УО ССС да њихов
представник предлаже куповину одређен количине спортске опреме по нижој цени за наш Савез, а за
узврат тражи присуство на ЦЕЦ-у у Темерину. УО ССС није прихватио овај предлог, јер сматра да
спонзор треба да поклони одређену количину опреме, а у овом тренутку ССС не располаже са
довољно финансијских средстава да купи спортску опрему по условима који су понуђени о стране
горе наведене фирме.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник водила:
Виолета Шотра Јелић

Записник оверава:
Драган Свилановић, председник

Стреличаски Савез Србије
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Beograd, 22.02.2019. godine

Na sednici Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije od 21.02.2019. godine doneta je
ODLUKA
O otpisu 39 starih meta iz magacina Saveza. Od tog broja 15 starih meta iz magacina koji se
nalazi u BSK-u, 14 starih meta iz magacina koji se nalazi u Pančevu i 8 starih meta iz
magacina koji se nalazi u Temerinu dok se 2 stare mete zbog izuzetno lošeg stanja upućuju na
sečenje radi dobijanja inserata za mete, ukoliko to bude izvodljivo.
STRELIČARSKI SAVEZ SRBIJE

Milan Jelić, Generalni sekretar

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
ж.р.125-1795424-43
125-522-85
064/30 90 779; 064/495 93 77

Beograd, 22.02.2019. godine
Na sednici Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije od 21.02.2019. godine
doneta je
ODLUKA O RASPODELI STARIH META IZ INVENTARA SSS
Klub/udruženje
SU Apolo
SK Meta013
SK Bečej
SSK Pek
SK Kalemegdan
SK Naissus-2003
SK Castle Archery
SK Zemun
PSK Veteran
SK Dif
SK Zlatiborac
SK Pančevo
SK Zlatna Strela
SK Panonski Gusari
SK Target
SK Velos
SK Šabac
SK NS2002
SU Kraljevi
SU Tican
SK Strela
SKIZ
NSSU
SK Osi Oko Sokolovo
SK Arena No1
SK Košutnjak
SK Zelena Strela
SK Niš

Broj meta
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Kontakti za dogovor oko preuzimanja meta su:



U Bečeju - Bertold Karačonji 060/131-01-50
U Pančevu - Boris Lukić 064/444-66-74

Magacin SSS
Bečej - privremeni
Pančevo
Bečej - privremeni
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Bečej - privremeni
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Bečej - privremeni
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Bečej - privremeni
Pančevo
Bečej - privremeni
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo
Pančevo

Preporuka je da se transport meta odradi nekom od kurirskih službi jer je
jednostavnije i jeftinije (u proseku između 500 i 1000 din po meti, u zavisnosti od
cenovnika kurirskih službi i težine same mete). Prilikom pozivanja kurirske službe
neophodno je da se napomenu dimenzije mete (1,3 x 1,3 x 0,25m), jer nisu sve
kurirske službe u mogućnosti da prime pakete tih dimenzija. Transport meta plaćaju
klubovi i udruženja.
Ovo je prva podela starih meta. Kada Savez od sredstava za amortizaciju kupi nove
mete klubovima će se trajno ustupiti i preostale stare mete a odluku o detaljima te
raspodele doneće UO Saveza.

STRELIČARSKI SAVEZ SRBIJE

Milan Jelić, Generalni sekretar
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Записник са IV Управног одбора
Дана 25.02.2019. године одржана је седница УО путем скајпа којој су присуствовали: Драган
Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Александар Беатовић, Димитрије Миловић,
Милан Јелић. Записник водила Виолета Шотра Јелић.
Предложен је и усвојен следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Допис Станковић Александре
3. Иницијатива за израду Правилника о стипендистима
4. Правилник о раду 3Д и ФИЛД
5. Разно
1. Записник је једногласно усвојен уз одговарујће напомене које ће се овим записником
отклонити.
2. Одговор на допис Станковић Александри
Станковић Александра, СК „Кошутњак“ је тражила појашња о критеријуму доношења
одлуке о додели стипендија за 2019. годину.
Добар део одговора је већ дат у Записнику са претходне седнице, али додајемо процедуру:
ТТК даје податке о оствареним нормама такмичара код нас и у иностранству, Секретаријат
попуњава табелу и са изводима о постигнутим резултатима шаље ОКС-у. ОКС проверава
податке и шаље списак свиха категорисаних спортиста, у нашем случају 13. На основу тог
списка Секретаријат даје број могућих носилаца стипендије, а у складу са Чланом 2.
Правилника о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста
аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са
посебним заслугама („Службени гласник РС“, број 124/12). Значи да је основни критериум
после одобреног списка овај Правилник. УО доноси коначну одлуку и шаље Министарству
за омладину и спорт.
Луки Поповићу нико не може да одузме неоспорни квалитет,али сви садашњи и будући
стипендисти треба да поштују правила о ангажовању, доприносу како на домаћим
такмичењима тако и такмичења у иностранству и да се одазову на позив селектора. Верујемо
да ће Лука Поповић ове године својим ангажовањем потврдити свој квалитет и ући у
конкуренцију за стипендију следеће године. Он је и даље репрезентатвац овог Савеза.
Ове године је било више конкуренције при додели стипендија, што је за овај спорт од
изузетног значаја.
Напомена: У Записнику са 3. Седнице Управног одбора, погрешно је протумачен део изјаве
које је Лука дао : „ ... и да с обзиром на приватне обавезе није сигуран за могућност налажења
времена за тренинге, припреме и такмичења у 2019. години“. Тај део ће бити избрисан из записника
за наведене седнице. Овом приликом се извињавамо Луки Поповићу за ненамерну грешку.
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3. Иницијатива за израду Правилника о стипендистима
Предложено је да се ове године изради наведени правилник како би се критеријуми о додели
стипендија приближили свим члановима Савеза, а на основу горе наведених правилника. У
том правилнику би требала да буде предвиђена Стручна комисија која ће УО дати предлог
носилаца стипендија.
4. Правилник о раду 3Д и ФИЛД
После незнатне исправке у наведеном Правилнику, а на основу предлога УО, потврђено је да
се Овај Правилник усваја.
5. Разно
- Примећено је да је дошло до одређених пропуста у прецизирању одлука у две тачке са III
седнице Управног Одбора:
- Тачка један се односи на Измене и допуне такмичарског правилника. Предраг Бекић, члан СК
Панчево, је скренуо пажњу на рок примене, што је УО прихватио. Измењени и допуњени
такмичарски правилник почиње са применом 7. априла 2019, од нове аутдор сезоне. Остале примедбе
које је г-дин Бекић изложио биће разматране за наредну сезону. Треба дати прилику већ измењеном
правилнику да покаже у пракси своје предности и недостатке.
- Тачка 4. се допуњава У магацину клуба БСК било је 18 мета, све мете су отписна, 15 је послато у
Панчево, а три су остале клубу који је дуго година без накнаде чувао ове мете.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник водила:

Записник оверава:

Виолета Шотра Јелић

Драган Свилановић, председник

___________________________

___________________________

Стреличарски Савез Србије

страна 2

Стреличарски Савез Србије

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
11 000 Београд, Македонска бр. 28/2
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
т.р.150-1857482-51., 150-1850202-66
064/30 90 779; 064/495 93 77

Београд, 19.03.2019. године

Записник
са V седнице Управног одбора
Путем скајпа одржана је V седница УО којој су присуствовали:
• Завиша Лучић (потпредседник),
• Александар Беатовић,
• Драгиша Јевтић,
• Димитрије Миловић,
• Милан Јелић.
Записник водила Виолета Шотра Јелић.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са IV седнице Управног одбора
2. Ослобађање плаћања амортизације за коришћење савезних мета на државним
првенствима и ЦЕЦ-у
3. Верификовање чланова комисија
4. Уговор са стипендистима
5. Трошкови међународних такмичења
6. Разно

Закључци:
1) Усвајање Записника са IV седнице Управног одбора.
• Записник је усвојен.
2) Ослобађање плаћања амортизације за коришћење савезних мета на државним
првенствима и ЦЕЦ-у.
• Донета је Одлука да се ДП, ЦЕЦ и друга могућа међународна такмичења ослободе
плаћања амортизације за коришћење савезних мета због посебног значаја које ова
такмичења имају за стреличарство.
3) Верификовање чланова комисија.
• Верификовани су нови чланови ТТК: Предраг Бекић и Слободан Вујиновић;
• Чланови Комисије за ФИЛД и 3Д: Зоран Рудовић - председник, Ружица Карахасан,
Золтан Патаки, Данчо Арнолд и Предраг Стојшић;
4) Уговор са стипендистима
• Дат је предлог садржаја Уговора са стипендистима, који је усвојен.
5) Трошкови међународних такмичења
• Секретаријат је поднео извештај о средствима којима Савез располаже и темпу
могућих плаћања. За Европски Гран При у Букурешту Савез финансира дупле
котизације и смештај са доручком за шест од седам учесника, а такмичари сносе
Стреличарски Савез Србије
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трошкове превоза и исхране. С’обзиром на то да нам Министарство у фебруару није
уплатило редовна средства на време, нити нам је доставило тражених додатних
100.000,00 хиљада који су већ опредељени у суми од 2.500.000,00 милиона били смо
принуђени да од Рвачког савеза Србије затражимо позајмицу на наведени износ. Тиме
смо покрили све трошкове Савеза везане за Гран При.
• За учешће на Светском првенству у Холандији, било је предвиђено да Савез
финансира два учесника, али израдом упоредних трошкова боравка у официјелним
хотелима и плаћања дуплих котизација са смештајем у изнајмљеној кући, апартману,
(предлог Александара Беатовића) закључено је да се другим начином финансирања
омогућава одлазак и треће особе, па чак и делимично финансирање преостала два
пријављена такмичара. Колико ће то учешће бити зависиће од финансијских
могућности. За Светско првенство селектор је позвао све репрезентативце да се
изјасне. Селекторов избор прва два су били: Лука Поповић и Никола Стефановић,
који су изразили спремност да иду на ово такмичење. Лука Поповић је у међувремену
одустао, јер је по речима селектора рекао да није сигуран да ће моћи да се довољно
спреми до СП. Тиме је селектор дао други списак по коме ће о трошку Савеза ићи
Никола Стефановић, Стефан Жикић и Миљко Чоловић, а уз делимичне субвенције и
Јовица Велимировић и Александар Беатовић. Последња двојица ће уплатити
трошкове дупле котизације чиме ће Савез бити у могућности да измири ове обавезе до
01.04. како стоји у захтеву организатора.
• Због свих ових трошкова који се дешавају у исто време нису измирене неке обавезе
Савеза као што су надокнаде за рад, закуп магацина у Темерину, плаћање
рачуноводству. Секретаријат је образложио могућност за позајмицу од још око
100.000.-, што би био максимум са реалном могућношћу враћања средстава и
покривања наведених и других обавеза од маја до септембра. Тако би у новембру и
децембру, када су трошкови мањи имали и мањи прилив средстава.
6) Разно:
• Дат је предлог за одржавање Државног првенства за млађе категорије у организацији
СК ДИФ, последње недеље августа месеца.
• Дат је предлог датума за одржавање редовне Скупштине Стреличарског савеза Србије
- 5. мај, а детаљи ће бити послати клубовима у прописаном року.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Записник водила:

Записник оверава:

Виолета Шотра Јелић

Драган Свилановић, председник

___________________________

___________________________
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Beograd, 21.04.2019. godine
Zapisnik sa VI sednice Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Putem skajpa održana je VI sednica UO SSS kojoj su prisustvovali: Dragan Svilanović,
predsednik, Zaviša Lučić, potpredsednik, Aleksandar Beatović, Dragiša Jevtić, Slobodan Pavlović.
Zapisnik vodila Violeta Šotra Jelić.
Usvojen je sledeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Upravnog odbora SSS
2. Izveštaj o učešću streličarske reprezentacije na evropskom Grand Prix u Bukureštu
3. Donošenje odluke o zakazivanju redovne Skupštine Streličarskog saveza Srbije
4. Podnošenje predloga Redovnog programa Streličarskog saveza Srbije za 2020. godinu
5. Kvartalni izveštaj za 2019. godinu
6. Imenovanje novog člana Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
7. Razno
ZAKLJUČCI:

1. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Upravnog odbora SSS
Zapisnik sa V sednice UO SSS usvojen bez izmena i dopuna.
2. Izveštaj o učešću streličarske reprezentacije na evropskom Grand Prix u Bukureštu
Nastup naše reprezentacije na evropskom Grand Prix takmičenju u Bukureštu obeležen je
jedinstvenim uspehom Ognjena Nedeljkovića koji je uspeo da osvoji kvotu za učešće na Evropskim
Olimpijskim igrama koje će se održati u junu 2019. godine u Minsku. Pored pohvala Ognjenu, UO
SSS pohvaljuje sve članove naše reprezentacije i selektora koji su, na predmetnom takmičenju,
delovali kao tim i dostojno reprezentovali naš sport i našu zemlju. Takođe, uspeh dobija na važnosti
ako se zna da će samo 16 (šesnaest) streličara iz Evrope u disciplini compaund učestvovati u Minsku.
3. Donošenje odluke o zakazivanju redovne Skupštine Streličarskog saveza Srbije
Dogovoreno je da se redovna Skupština SSS održi 05.05.2019. godine u Novom Sadu u
prostorijama Sportskog saveza Vojvodine sa početkom u 10h.
4. Podnošenje predloga Redovnog programa Streličarskog saveza Srbije za 2020. godinu
Rok za podnošenje predloga Redovnog programa Streličarskog saveza Srbije za 2020.
godinu, kao i drugih saveza, je do 06.05.2019. godine. Miljko Čolović je dostavio predlog
međunarodnih takmičenja u 2020. godini koji obuhvata sve stilove i kategorije. Po ovoj tački dnevnog
reda, doneta je odluka da Sekretarijat SSS dostavi svim članovima UO SSS format predloga
Redovnog programa SSS, a UO SSS će nakon razmatranja, izmena i dopuna istog doneti konačnu
odluku.

5. Kvartalni izveštaj za 2019. godinu I kvartal
Sekretarijat SSS je podneo kvartalni izveštaj o utrošenim sredstvima u iznosu koja je SSS
dobio na ime Redovnog programa za 2019. godinu. Prikazan je i utrošak ukupno potrošenih sredstava
koja će se pravdati u sledećem izveštaju, o čemu je poslat dopis Ministarstvu omladine i sporta
Republike Srbije, zajedno sa zahtevom za dodatna sredstva za 2019. godinu. Iznet je i plan utroška
sredstava za naredna dva meseca. UO SSS se saglasio sa kvartalnnim izveštajem o utrošku sredstava
za I kvartal 2019. godine.
6. Imenovanje novog člana Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Imenovan je novi član UO SSS i to: umesto Sandre Đekić, imenovan je Goran Galić, član SK
Košutnjak.
7. Razno
• Pokrenuto je pitanje organizacije turnira 3D, kluba NS2002, u Novom Sadu, iz koje su se
mogli izvući sledeći zaključci: na predmetnom turniru, uporedo sa organizacijom saveznog
turnira, bilo je organizovano i takmičenje tzv „prijatelja turnira“. Neosporno je da je ovaj turnir
bio jako uspešan po broju učesnika, što je za svaku pohvalu. Međutim, otvorilo se pitanje
izveštaja delegata sa ovog turnira i kršenja propisa SSS i Zakona o sportu. Data je prilika
„prijateljima turnira“ da postanu članovi saveza uplatom od 2.000,- dinara za celu sezonu,
čime bi postali samostalni takmičari. Uz lekarsko uverenje i takmičarsku knjižicu „prijatelji
turnira“ bili bi ravnopravni takmičari. Učešće međunarodnih takmičara je dozvoljeno, ali u
pozivu organizatora neophodno je da piše da se radi o turniru otvorenog tipa. Shodno gore
navedenom upozoravaju se svi organizatori takmičenja da ne dovode u opasnost ceo savez i
da, na pravi način, shvate da je Zakon o sportu neophodno primenjivati. U slučaju vanredne
inspekcije, moguća posledica je ukidanje sredstava savezu kao i druge sankcije predviđene
Zakonom o sportu. Sa sadržajem ovog problema potrebno je da se upoznaju Komisije za 3D i
FIELD, kao i klub organizator takmičenja. Predviđena sankcija za nepoštovanje ovih pravila je
zabrana organizacije turnira u toku tekuće i naredne takmičarske sezone. Takođe, upozoravaju
se delegati takmičenja i TTK da prijave sve nepravilnosti, kako bi iste bile otklonjene na
najbolji mogući način. Sve ovo se odnosi na naredna takmičenja. Ponovo je napomenuto da
TTK što hitnije izradi Pravilnik o radu delegata.
•

Odgovor po dopisu Boconadi - Božić Roberta na Zahtev za razrešenje predsednika TTK
Slobodana Pavlovića „zbog nesavesnog vršenja funkcije, kao i zbog višestruke teške povrede
Statuta, TTK pravilnika i Disciplinskog pravlnika“. Predmetni zahtev upućen je zbog, po gdinu Robertu, uočenih prekršaja Statuta pri donošenju Pravilnika o održavanju takmičenja, kao
i pri organizaciji državnog prvenstva u Temerinu. Potrebno je reći da pojedinac koji je samo
član nekog kluba, može da svoje primedbe, sugestije i eventualne žalbe uloži 15 (petnaest)
minuta po okončanju takmičenja, uz plaćanje adekvatne takse. Zahtev za smenu bilo kog člana
UO SSS, članova komisija itd. mogu da podnesu najmanje 3 (tri) kluba od strane ovlašćenih
predstavnika u skladu sa Statutom SSS. Bez obzira na to, UO SSS je odlučio da, zbog
eventualnih nedoumica, odgovori na ovaj dopis.Radi se o izmeni i dopuni Takmičarskog
pravilnika SSS o čemu se razgovaralo na I sednici UO SSS koja je, početkom 2019. godine,
održana u Kikindi. Takođe, o tome se raspravljalo u okviru TTK u čemu je učestvovala i
Sudijska komisija i UO SSS. Konsenzusom su usvojene izmene i dopune Takmičarskog
pravilnika SSS. Istina je da su g-din Dražić i g-din Dakić podneli ostavke na rad u TTK, ali
kao i svim članovima drugih komisija i odbora, funkcije traju do izbora novih članova TTK.
Novi članovi su izabrani po važećoj proceduri SSS. Na predlog predsednika TTK, UO SSS
prihvatio je isti i odmah je objavljen na sajtu. Zbog određenih odluka, Zapisnik sa sednice UO
SSS kojim se potvrđuje članstvo u TTK je naknadno objavljen na sajtu SSS. Primedba koja se
odnosi na to da u Pravilniku ne treba da stoji proizvoljnost kao što su preporuka i predlog je
prihvaćen i predsednik SSS se obavezao da će, sa članovima TTK, pronaći odgovarajuće
rešenje koje će dati na uvid UO SSS. O Pravilniku se raspravljalo tokom čitave prethodne
godine, kao i na I sednici UO SSS i potrebama za određenim izmenama. Na ovoj sednici UO
SSS, verifikovan je predlog izmena i dopuna Takmičarskog pravilnika SSS. Inače, u Statutu

SSS piše da se prilikom donošenja novih pravilnika mora održati direktna sednica UO SSS. O
izmenama i dopunama nema reči, a s obzirom na gore navedeno, nije nužno za izmene imati
direktnu sednicu, mada je ona, u više navrata održavana, sa navedenom temom. Povodom
državnog prvenstva u Temerinu, sve je urađeno po proceduri. Klub je poslao zahtev za
održavanje dva takmičenja, TTK je dao predlog za održavanje, a UO SSS je dati predlog
usvojio. Ne mislimo da je loše što je sportistima omogućeno da se na dva odvojena takmičenja
takmiče u dva dana. Ovom prilikom, možemo da iznesemo pohvale za izuzetnu organizaciju
državnog prvenstva i zadovoljstvo što su takmičari imali dobre uslove, a bilo bi nam drago da
je to imao i sam klub - organizator. To se odnosi na bilo koji klub koji organizuje takmičenje.
Ukoliko budete imali primedbe na dati odgovor možete da se obratite preko svog predsednika
kluba ili zvaničnog ovlašćenog zastupnika kluba označenog u APR-u.
•

UO SSS upozorava članove klubova da, na samom takmičenju, ne smeju da uznemiravaju
članove UO i komisija po pitanjima koja se ne odnose na takmičenje na kojem i sami
učestvuju, jer time remete, u ovom slučaju, takmičare i trenere da nastupaju u regularnim
uslovima. Ukoliko dođe do ponavljanja, članovi kluba koji to čine biće sankcionisani
odgovorajućom disciplinskom merom od novčane kazne do zabrane nastupa na određenom
broju takmičenja. To ne znači da svaki član ne može pismeno da uputi primedbu, predlog ili
sugestiju komisijama, Sekretarijatu i UO SSS.

•

Pohvaljen je odličan i pregledan spisak inventara koji je sačinio Zaviša Lučić, a doprineo
njegovom sažimanju i preglednosti Željko Dakić.

•

Podsećaju se klubovi koji nisu platili članarinu i izradu i overu takmičarskih knjižica da to
učine što je pre moguće a najkasnije do 30.06.2019. godine.

Zapisnik vodila:
Violeta Šotra Jelić

Zapisnik potvrđuje
Predsednik, Dragan Svilanović

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
064/30 90 779; 064/495 93 77

Beograd, 13.05.2019. godine
VII Sednica Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Dana, 09.05.2019. godine, putem skajpa, održana je sednica Upravnog odbora kojoj su prisustvovali:
Dragan Svilanović, Zaviša Lučić, Dragiša Jevtić, Dimitrije Milović, Goran Galić, Milan Jelić. Zapisnik
vodila Violeta Šotra Jelić.
Usvojen je sledeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Redovna godišnja skupština Saveza
3. Ustupanje meta i stalaka za takmičenje Parastreličarskom savezu Srbije
4. Kamp za perspektivne sportiste
5. Završen CEC u Temerinu
6. Primedbe predsednika SK NS2002 Milana Džudovića
7. Razno
ZAKLJUČCI:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Zapisnik je usvojen jednoglasno.
2. Redovna godišnja skupština Saveza
Zakazana sednica skupštine Saveza za 05.05.2019. je odložena zbog nedostatka kvoruma. Kao sledeći
mogući termin određen je 16.06.2019. u Beogradu, kada se održava takmičenje u organizaciji BSK-a, pa
bi početak sednice bio u 15:00h. Za konačnu potvrdu održavanja treba rezervisati prostor u neposrednoj
blizini i u skladu sa tim obavestiti klubove.
3. Ustupanje meta i stalaka za takmičenje Parastreličarskom savezu Srbije
Za potrebe Parastreličarskog saveza Srbije i njihovog turnira u Titelu, odobreno je korišćenje saveznih
meta i stalaka iz magacina u Temerinu. Klub organizator će platiti amortizaciju za korišćenje meta i
stalaka i o svom trošku organizovati prevoz istih. Za neka buduća takmičenja mogu se koristiti savezne
mete ukoliko to ne ugrožava organizaciju takmičenja iz kalendara takmičenja Saveza i potrebe klubova,
članova Streličarskog saveza Srbije.
4. Kamp za perspektivne sportiste
Potpisan je ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta RS o održavanju kampa za perspektivne sportiste
u iznosu od 300.000,00 dinara. Ta sredstva se posebno pravdaju, a troškovi se odnose isključivo na
smeštaj i ishranu. Cena korišćenje kampa u Karatašu je drastično skočila sa 2.200,00 dimara + boravišna
taksa, na 3080 + boravišna taksa po osobi, čime bi se broj polaznika smanjio. Tim povodom UO je
razmatrao i druge dve mogućnosti. Da se Kamp organizuje na Košutnjaku u vreme održavanja kampa u

organizaciji SK „Košutnjak“, gde će biti prisutan i trener iz Koreje, Suk, ukoliko mogu da se nađu
pogodni uslovi koji odgovaraju obavezama koje Savez ima pri pravdanju sredstava. Druga mogućnost je
da se nađe povoljniji pansion gde bi učešće perspektivnih sportista bilo veće u smislu brojnisti a po
predlogu trenera za mlađe kategorije Redža Đorđa odvijalo bi se u dve grupe polaznika različitih uzrasta
od po pet dana.
Konačan predlog usvojiće UO u zavisnosti od mogućnosti realizacije Kampa.
5. Završen CEC u Temerinu
Održan je CEC u Temerinu na kome je bilo 68 sportista iz devet (9) zemalja: Slovačke, Austrije, Češke,
Grčke, Kipra, Slovenije, Crne Gore, Mađarske i Srbije. Organizator je bio SK „Castle Archery“ na
terenu OFK „Sirig“. Organizacija je bila odlična, a naši sportisti su ostvarili dobre reztultate. Tri zlatne
medalje: Nataša Bogdanović i Aleksandar Beatović u rekrv stilu ,zlatna, srebrna i bronzana za
Ljubinković Mariju, Nedeljković Ognjena i Žikić Stefana u kompaund stilu. I ostali takmičari su postigli
dobre rezultate, neki od njih i lične rekorde. Atmosfera na takmičenju je bila svečana i prijatna, što
potvrđuju i komentari stranih učesnika.
6. Primedbe predsednika SK NS2002 Milana Džudovića
Po održavanju CEC-a održan je sastanak sa predsednikom SK NS2002, a u vezi sa primedbama koje su
se odnosile na učešće prijatelja turnira, održavanja dva takmičenja u isto vreme na istom mestu i
primedbe na revizorski izveštaj. Na sve primedbe UO i TTK dao je sledeći odgovor koji je upućen klubu
i dat na uvid TTK i Komisiji za 3D i Fild koji glasi:
-Otvoreno takmičenje je takmičenje u kome mogu da učestvuju strani državljani ravnopravno sa
domaćim takmičarima.
- Pod kojim uslovima navedeni takmičari nastupaju određeno je Takmičarskim pravilnikom nacionalnog
saveza, Zakonom o sportu i pravilima koje daje međunarodna organizacija. U Takmičarskom pravilniku
je određeno da stranci sa sobom treba da imaju legitimaciju overenu od svog nacionalnog saveza što
potvrđuje i izvod iz WA pravila član 2.1 koji će biti dostavljen u prilogu.
- Tzv. prijatelji turnira ne mogu da nastupaju na saveznom takmičenju bez takmičarske knjižice i
validnog lekarskog uverenja što je potkrepljeno kaznenim merama predviđenim Zakonom o sportu
datim u prilogu. Predloženo je klubu da učlani u svoj klub streličare ili da se oni učlane u Savez pod već
datim uslovima, kao samostalni takmičari.
- Dva takmičenja u isto vreme i na istom mestu nije moguće. Primer dobre prakse ne poznaje takve
slučajeve. Mešanje takmičara sa dva takmičenja ne može da odvoji takmičara iz prvog i drugog
takmičenja, ako se nalaze na istom mestu u isto vreme. Neki sportovi kao što je tenis ili borilački
sportovi dozvoljavaju takmičenje na istom mestu u različito vreme, po završetku prvog takmičenja (npr.
tenis) ili na različitom borilištu u isto vreme (npr. tri strunjače). Na jednoj strunjači ili terenu ne mogu
istovremeno da se održavaju dva takmičenja. Samim tim navedeno se odnosi i na streličarstvo.
- Bilo je reči i o Revizorskom izveštaju. U stavci sportska oprema pravdani su troškovi kupovine meta,
što odgovara svim propisima. Potvrdu ispravnosti je dao kako revizorski izveštaj, tako i Ministarstvo za
omladinu i sport kome se sredstva pravdaju, a i sam račun za kupljena sredstva kojim se potvrđuje da je
za dati iznos pribavljen odgovarajući broj meta. Pretnja prekršajem od strane g-dina Džudovića je što u
zagradi date stavke stoji navedeno „na primer košarkaške lopte, bove, jedrilice“ a ne stoje mete. Dati
obrazac je tabela Ministarstva i primeri koji su navedeni su samo dodatna objašnjenja u kome nisu
navedene sportske opreme svih saveza, već je samo dat primer. Osnovu pravdanja čini sam naziv stavke
a to je: Nabavka sportske opreme.
- Predložen je i širi sastanak sa predlogom dnevnog reda i konkretnim primedbama i predlozima
zasnovanim na pravilnicima i zakonima koja nude drugačija rešenja od gore navedenih odgovora.

7. Razno
- Na predlog Dragiše Jevtića usvojeno je da za samostalne sportiste do osamnaest (18) godina članarina
iznosi hiljadu dinara (1.000,00 RSD).
- Razmatrana su još dva predloga g-dina Džudovića. Prvi se odnosio na prethodni razgovor sa
Predsednikom Svilanović Draganom o organizaciji međunarodnog takmičenja 3D iz kalendara WA čiji
bi nosilac bio klub NS2002. Pošto je za to potrebna procedura koja zahteva saglasnost grada Novog
Sada, Pokrajine i Ministarstva kojima se prilaže i odgovarajući elaborat, traženo je od kluba da dostavi
vreme i mesto i godinu održavanja, kao i okvirni iznos potreban za ovaj događaj. Sa tim saglasnostima
se aplicira u WA za konkretno takmičenje.
Drugi predlog se odnosio na angažovanje neke marketinške agencije koja bi za određeni procenat mogla
da promoviše Savez i pribavi sponzore. Razmatranje ovog predloga zahteva i potragu za agencijom koja
bi prihvatila da obavlja navedene poslove, a osnovna prepreka su skromne finansijske mogućnosti
Saveza.
- Angažovanjem predsednika Dragana Svilanovića ugostili smo četiri takmičara sa Kipra. Na
dva predstavnika su prošle godine učestvovali u takmičenju na Kipru, ove oodine su oni uzvratili posetu.
Predsednik se posebno angažovao oko takmičara, prevezao ih je, ugostio i odvezao do aerodroma i bio
dobar domaćin za vreme njihovog boravka. time je otvorena dalja sportska saradnja . Boravku takmičara
sa Kipra su doprineli i Varga Bela, domaćin CEC-a, kao i Dragiša Jevtić koji su učestvovali u
troškovima kotizacije, odnopsno boravka.

Zapisnik vodila:
Violeta Šotra Jelić

Zapisnik potvrđuje
Predsednik, Dragan Svilanović

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Македонска бр. 28/2, 11 000 Београд
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
064/30 90 779; 064/495 93 77

Beograd, 03.07.2019. godine
Zapisnik sa VIII sednice Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Dana, 30.06.2019. godine u 15:00h, u Pančevu je održana X sednica Upravnog odbora
Streličarskog saveza Srbije. Prisutni: Dragan Svilanović, Zaviša Lučić, Dragiša Jevtić, Aleksandar
Beatović, Dimitrije Milović, Svetlana Nikolić, Nebojša Čupić, Milan Jelić, zapisnik vodila Violeta Šotra
Jelić.
Usvojen je sledeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
2. Dopis Redža Đorđa povodom kampa
3. Dopis SU Apolo u vezi slepih i slabovidih streličara
4. Molba viteškog društva Čuvari Zmaja za ustupanje meta i stalaka Saveza
5. Troškovi upgrade-ovanja licence za trenera
6. Evropsko prvenstvo Field u Sloveniji, Mokrice, Čatež
7. Razno
• Zahtev SK košutnjak za upisivanje dva turnira u Kalendar takmičenja
• Zahtev Sudijske komisije za prevremeno imenovanje sudija i odlazak na seminare
• Izborna skupština
• Svetsko prvenstvo
• Finansijski presek
• Izborna skupština trenerske komisije
• Sastanak sa Predsednikom i predstavnicima SK NS2002
• Izmena Pravilnika o nagrađivanju
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
Zapisnik je jednoglasno usvojen
2. Dopis Redža Đorđa povodom kampa
U pomenutom dopisu trener za mlađe selekcije je izložio potrebu za rekvizitima neophodnim za
Kamp, kao i da su stalci neupotrebljivi za dalje korišćenje. Nadležne u Kampu Karataš smo zamolili
da pogledaju i obaveste nas da li ih je moguće popraviti. Obavešteni smo da su u vrlo lošem stanju,
pa su postojale tri mogućnosti: zamolila sam da tamo pronađu majstora koji bi ih sanirao, ali nisu bili
u mogućnosti. Da neko vičan popravkama ode tamo, a mi snosimo troškove puta, građe i smeštaja ili
da napravimo nove. Odlučili smo se za nove stalke kao trajnije rešenje za naredne kampove i za to
angažovali Korkonay Karolja.
3. Dopis SU Apolo, Kikinda u vezi slepih i slabovidih streličara
Za potrebe slepih i slabovidih klub je tražio jednu metu. Naime, tri mete manjih dimenzija u ne
baš sjajnom stanju su preuzete iz Republičkog zavoda za sport, kao i jedna mreža. Odlučeno je

da SK “Apolo” može da uzme jednu, uz napomenu da dugujemo SK “Kentaur” jednu metu.
Posle bliže provere stanja meta ponudićemo navedenom klubu da je preuzme, a preostala da se
pošalje na kamp ili sačuva za Sajam sporta.
4. Molba viteškog društva Čuvari Zmaja za ustupanje meta i stalaka Saveza
Na zahtev ovog društva koji u Novom Sadu organizuje promociju streličarstva, doneta je odluka da se
ustupe na korišćenje mete i stalci, a da na ime amortizacije korišćenja uplate 400,- dinara. S obzirom na
to da oni nisu naši članovi. amortizacija je nešto veća.
5..Troškovi upgrade-ovanja licence za trenera
Zaviša Lučić je postavio pitanje da li je za obnavljanje licence i za izdavanje licence u kojoj se traži veći
nivo od navednog troškovi iznose 2.000,00 dinara. Potvrđeno je da svako izdavanje nove licence
iziskuje navedeni iznos uz ostala potrebna dokumenta i potvrde.
6.Evropsko prvenstvo Field u Sloveniji, Mokrice, Čatež
Komisija za Field i 3D predložila je da na Evropsko prvenstvo ide pet osoba, četiri takmičara:
Karolj Korkonay, Zoltan Pataki, Igor Dakić, Ružica Karahasan i trener za Field i 3D Emil Karahasan.
Savez je namenio početkom godine odlazak na takmičenje Korkonay Karolja ukoliko se ponovo aktivira
u takmičarskoj sezoni. U dogovoru sa Komisijom UO SSS je usvojio predlog da se predviđeni iznos
Saveza (900,- eur u dinarskoj protivrednosti) uplati za prva tri takmičara, a da preostale troškove
takmičari snose sami. Ružica i Emil Karahasan platiće celokupan iznos za učešće na takmičenju.
Komisija je dala i predlog za norme u Fieldu i 3D. UO SSS je usvojio norme za ovo takmičenje i uputio
Komisiji da se konsultuje sa selektorom i drugim stručnim licima na seminarima u oktobru čime će
norme zvanično biti potvrđene u datom predlogu ili izmenjene. Norme koje je Komisija dala biće
objavljene na Sajtu saveza, a prva tri takmičara ih ispunjavaju.
•

•

•
•

•

7. Razno
Zahtev SK Košutnjak za upisivanje dva turnira. Memorijalni turnir Svetlana Ceca Popović i
Errea kup za mlađe kategorije biće održani 14.07. i 27.07.2019. godine. Ova takmičenja su u
interesu Saveza i streličarsva iz više razloga, ali s obzirom na to da su prijavljeni nakon
30.05.2019. godine, ne mogu da uđu u zvanični Kalendar takmičenja. Za ove turnire klub će
moći da koristi svezne mete što je izraz podrške Saveza, možda nedovoljan, ali jedini moguć u
datim okolnostima.
Zahtev Sudijske komisije za prevremeno imenovanje sudija i odlazak na seminar. Što se prvog
dela zahteva tiče da se sudije koje su za do sada išle na prosečno sedam turmira, umesto dva
koliko je dovoljno da se imenuju za nacionalne sudije, UO SSS je odlučio da se dosledno poštuju
Pravilnici i da se sudije imenuju u novembru, odnosno posle godinu dana. UO SSS je zahvalan
Sudijskoj komisiji i sudijama koji su razumele razlog ovakve odluke. Drugi deo zahteva je
odlazak na vanredni seminar za polaganje za interkontitentalnog sudiju za field I 3D (Biljana
Mitrović) i kontinentalnog sudiju (Željko Vranjevac). Pošto ovi seminari nisu ušli u Program
trošenja budžeta, a UO SSS razume važnost ovih seminara kako za sudije tako I za Savez,
odlučeno je da ćemo probati da se iznađu ili uštede sredstva do avgusta, kada je konačna prijava.
S tim u vezi Sekretarijat je stupio u vezu sa Biljanom Mitrović u želji da se iznađe zajednički
prihvatljivo rešenje.
Finansijski presek. Sekretarijat je izložio troškove od jula do oktobra meseca 2019. godine.
Izborna Skupšrina trenerske komisije. Izražena je potreba za što skorijim održavanjem sastanka
trenera, radi izbora trenerske komisije i donošenja odluka i zaključaka koji bi doprinelo većoj
saradnji trenera, što je neophodno za dalji razvoj streličarstva.
Izborna skupština. Odlučeno je da izborna skupština bude 2020. godine, mesec dana po dobijanju
revizorskog izveštaja.

•

•

•

Svetsko prvenstvo. Beatović Aleksandar je izneo pozitivne utiske o učešću na svetskom
prvenstvu, UO SSS je pohvalio dobre rezultate reprezentativaca, a Sekretarijat izneo finansijku
konstrukciju i način realizacije plaćanja preostalih računa.
Sastanak sa Predsednikom i predstavnicima SK NS2002. Dogovoreno je da se sastanak održi u
Novom Sadu, po povratku članova kluba sa Evropskog parastreličarskog kupa na kome će
učestvovati takmičari Dejana Backo i Veselin Uzelac. Sastanak će se održati s namerom da se
razreše određena neslaganja.
Izmena Pravilnika o nagrađivanju. Na predlog Beatovića pokrenuto je ovo pitanje i zaključeno je
da se pristupi izmenama i dopunama uz konsultacije sa klubovima koji su imali primedbe..

Zapisnik vodila:
Violeta Šotra Jelić, tehnički sekretar

Zapisnik overava:
Dragan Svilanović, predsednik
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СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Македонска бр. 28/2, 11 000 Београд
E-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com PIB 100020130
064/30 90 779; 064/495 93 77

Београд, 05.09.2019. године
Дана 05.09.2019. године у 19:00 часова у просторијама Спортског савеза Србије у Београду,
Македонска 28/2, одржана је седница Управног одбора. Седници су присуствовали: Драган
Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Димитрије Миловић, Слободан Павловић, Милан
Јелић. Виолета Шотра Јелић је водила записник.
Усвојен је дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Календар такмичења за 2020. годину
3. Европско првенство у Филду, Чатеж
4. Извештај са Кампа перспективних спортиста
5. Категоризација спортиста
6. Семинари за судије
7. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице.
Записник је једногласно усвојен.
2. Календар такмичења за 2020. годину
На предлог ТТК Календар такмичења је усвојен у начелу, уз препоруку да се предлог
Павловић Слободана, прдседника ТТК о класификацији такмичења на прву и другу категорију
доради, као и да се молбе појединих клубова око времена одржавања неких такмичења усагласе
са постојећим календаром, а по његовом објављивању.
3. Европско првенство у Филду, Чатеж, Словенија
Од 30.09. до 06.10.2019. године у Словенији се одржава Европско првенство у коме ће
учествовати: Ружица и Емил Карахасан, Карољ Корконаи, Золтан Патаки и Игор Дакић. Прва два
учесника у потпуности сносе трошкове учешћа, а за наведена три такмичара који имају задате
норме део трошкова сноси Савез, а већи део сами учесници. Сва предвиђена средства су
уплаћена, а Савез је (кроз ове трошкове) коначно измирио дуг према Корконаи Карољу, уплатом
већег дела средстава за његово учешће на Европском првенству.
4. Извештај са Кампа перспективних спортиста
Ђорђе Реџа, тренер за млађе категорије и Јован Достанић, кондициони тренер, боравили
су на Кампу Караташ код Кладова од 11.08. до 18.08.2019. године. Кампу је присуствовало 11
(једанаест) селектованих такмичара. У извештају тренера стоји да више од половине учесника
није имало добру физичку и техничку припрему. Неки учесници су имали проблем са
ауторитетом што је изазвало пар инцидената који су касније превазиђени. У вези са тим, Милан
Јелић је затражио писмену изјаву од клуба и самог учесника (чији је члан апострофиран у
извештају Ђорђа Реџе), како би се у конструктивној атмосфери нашли начини да се то више не

понавља, сагледавајући све околности и разумевања настале ситуације. Било је и похвала за
залагање већине учесника- ца и претходну припрему појединих, а нарочито Станојевић Марије.
5. Категоризација спортиста.
Министарство омладине и спорта Републике Србије је послало захтев да се достави
предлог за измену и допуну категоризације спортиста у гранским савезима до 15.09.2019. године.
С тим у вези, УО ССС је одлучио да у могућу категоризацију уврсти све стилове и узрасте које
признаје Светска стреличарска Федерација. Слободан Павловић, ТТК и Комисија за Филд и 3Д
су доставили норме за национални и међународни разред за Филд и 3Д. Примењивали би се исти
критеријуми као за такмичаре у Таргет категорији, узимањем просека са последњих
међународних такмичења умањених за 5% код сенора и 10% код јуниора. За Филд дисциплину
узети су у обзир сениорска и јуниорска старосна категорија, а за 3Д само сениорска, а у складу са
правилима Светске федерације. Овоме треба додати да ће се и за јуниоре и кадете у Таргет
дисциплинама наћи одговарајући просек. За сениоре у овој дисциплини остаће исте норме. Када
буде израђен коначан предлог биће постављен на Сајт Савеза.
Да би овај предлог заживео, претходно је потребно да буде усвојен од Министарства
омладине и спорта Републике Србије који је носилац финансирања и од Олимпијског комитета
Србије који је задужен за проверу података категоризације спортиста и тренера у складу са
Законом и другим актима.
Ове одлуке о допуни Предлога Правилника о категоризацији врхунских спортиста има за
циљ да унапреди рад и амбиције такмичара у свим дисциплинама, да прикаже надлежним
институцијама све стилове и узрасне категорије признате од Светске федерације, чиме ће се
повећати број категорисаних спортиста. То би требало да повећа и вредност самог стреличарског
спорта, а кроз то и боље разумевање републичких институција о потреби за већим средствима
при реализацији програма свих наведених дисциплина и стилова. Треба додати да Таргет, као
олимпијска дисциплина има приоритет при распореду буџетских средстава, али да ни остале
дисциплине не треба да буду занемарене и да се и у њих треба улагати у складу са расположивим
средствима Савеза.
6. Семинари за судије
На захтев Судијске комисије да судије буду присутне на два семинара, семинар за
полагање за континенталне судије и семинар-радионица о размени искустава у Филд дисциплини
УО ССС је донео Одлуку да на семинар пошаље Врањевац Жељка како би имали већи број
континенталних судија.
Услед непредвиђених околности, Жељко Врањевац није у могућности да присуствује
семинару. Ови семинари нису предвиђени Планом буџета за ову годину, али одређеним
уштедама средства су обезбеђена. У новонасталим околностима, та средства су преусмерена на
враћање дуга Корконаи Карољу што је у 3. тачки дневног реда детаљније објашњено. На
девизном рачуну имамо 300 евра за котизацију, али путне трошкове за други семинар Савез није
у могућности да покрије.
7. Разно
- Драган Свилановић, председник и Милан Јелић, генерални секретар ССС, су обавили разговор
са изабраним представницима СК НС2002, Нови Сад у саставу: Жељко Врањевац, Габор
Боцонади и Роберт Боцонати Божић. Они су имали више примедби у вези функције и
функционисања ТТК, отклањања неких недостатака у постојећим актима Савеза и др. На многе
примедбе је већ одговорено, а по изјави председника СК НС2002, Нови Сад Милана Џудовића,
примедбе у вези пријатеља турнира су разјашњене, дат је и одговор у вези државног првенства у
Темерину на који клуб НС2002 у разумном року није имао примедбе. Осим тога не постоји
забрана одржавања два државна првенства, уколико је то у интересу Савеза.
Одовор на остале примедбе:

о државним и личним рекордима – ако је постигнут рекорд на турниру који је у Календару WA
или је клуб, члан Савеза пријавио турнир Светској организацији уз уплату одговарајуће таксе,
лични рекорд се признаје као државни; одговорност делегата – у току је израда Правилника о
раду делегата и одговорности. У конкретној примедби удаљеност лица мете на такмичењу ББ на
таргет турниру - када је лице мете 80цм удаљеност је до 50м, за лице 60цм до 40м. Национални
Савез одређује критеријуме; Пословник о раду; Правилник о раду УО – треба додати у
преамбули „На основу члана Статута ССС доноси се...) што ће бити и учињено; измена Статута
– у вези гласања које би обухватило самосталне такмичаре, а не пријатеље турнира како су
навели представници, довољно је да упуте примедбу Секретаријату савеза који је посредник и
координатор рада Савеза или Заступнику такмичара. Питање ће бити постављено УО, а уколико
самостални такмичар није задовољан одговором може да затражи у предвиђеном року
изјашњавање Скупштине и присуство Заступника такмичара на истој. Сва остала питања и
примедбе појединаца треба да буду упућена преко клубова, чланова Савеза и њихових
заступника; Слободан Павловић – посебно су апострофирали његову одговорност у случају
наводних пропуста у раду – На самом састанку је речено да су његови пропусти, пропусти и УО
и Секретаријата, јер ни једна одлука није донета без њихове сагласности. Поред тога Слободан
Павловић је на јавни позив Савеза био једини који се јавио. У почетку је морао да се подробније
упозна са правилима рада и материјом која се тиче ТТК, што је уобичајено у свим пословним
активностима када се толерише шест месеци до годину дана да појединац ради пуним
капацитетам, а с обзиром на то да је ова функција волонтерска УО је изразио захвалност за
прихватање додатних обавеза и за одговоран приступ према истим. Самим тим, УО ССС је
закључио да нема основа за покретање дисциплинског поступка.
- Секретаријат је предочио финансијска кретања до краја године, а наглашено је и да се од
средстава прикупљених од амортизације купе 4-6 тврдих мета за компаунд.
- Наведена је и потреба сазивања Изборне скупштине тренера и разговор у вези будућег смера
развоја и улагања Савеза, њених чланова и такмичара.
- Александар Беатовић, члан УО ССС је због одласка на мастер студије у Москви поднео
оставку.. Био је вредан члан УО ССС и дао више предлога за унапређење рада у стреличарству.
Председник ССС ће у наредном прериоду предложити замену, а Александру желимо успех у
стицању знања.
СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Записник водила:
Виолета Шотра Јелић, технички секретар

Записник оверава:
Драган Свилановић, председник
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Beograd, 17.09.2019. godine
Zapisnik sa XII sednice Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Dana, 17.09.2019. godine elektronskim izjašnjavanjem održana je XII sednica Upravnog
odbora Streličarskog saveza Srbije. Prisutni: Dragan Svilanović, Zaviša Lučić, Dragiša Jevtić,
Dimitrije Milović, zapisnik vodio Zaviša Lučić.
Predložen je i usvojen je sledeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
2. Putni troškovi za odlazak na Kipar
3. Povećanje novčane naknade za obavljanje poslova sekretara SSS
4. Kupovina novih meta
5. Razno
Zaključci:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
Zapisnik je jednoglasno usvojen
2. Jednoglasno je doneta odluka da se izdvoji 80.000,00 dinara za kupovinu avio karata za odlazak
takmičara i predstavnika SSS na Kipar radi učešća na streličarskom turniru i radi nastavke
saradnje između SSS i Streličarskog saveza Kipra. Ove godine SSS je ugostio streličare sa
Kipra pa je stav UO SSS da takva saradnja treba da se nastavi i u narednim godinama. Ostale
troškove će pokriti SS Kipra. O trošku SSS idu: Dragan Svilanović (radi potpisivanja ugovora
o saradnji) Ognjen Nedeljković, Stefan Žikić i Nikola Stefanović. Predlog Kiprana je da se ta
saradnja proširi na region.
3. Jednoglasno je doneta odluka da se novčana naknada za obavljanje poslova sekretara SSS
poveća za 5.000,00 dinara neto.
4. Većinom glasova doneta je odluka da se u sledećoj nabavci novih meta kupe ELEVEN mete
bez centralnog inserta ali sa fabrički izbušenom rupom za navedeni insert prečnika 24cm, jer
takvih novih inserata SSS poseduje u magacinima u Pančevu i Temerinu. Broj novih meta
zavisiće od ukupne količine novčanih sredstava koja će se sakupiti do kraja 2019. godine od
amortizacije meta. Procena je da će SSS moći da kupi najmanje 4 nove ELEVEN mete koje su
po svojim karakteristikama tvrđe i pogodnije za lukove veće snage, naročito za compound
lukove. Samim tim i cena jedne mete je veća.
5. Pod tačkom razno nije bilo diskusije.

Zapisnik vodio:
Zaviša Lučić, potpredsednik

Zapisnik overava:
Dragan Svilanović, predsednik
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Beograd, 03.10.2019. godine
Zapisnik sa XIII sednice Upravnog odbora Streličarskog saveza Srbije
Dana, 02.10.2019. godine u Beogradu, Makedonska 28/2, održana je XIII sednica Upravnog
odbora Streličarskog saveza Srbije. Prisutni: Zaviša Lučić, Dragiša Jevtić, Dimitrije Milović, Goran
Galić, Svetlana Nikolić i Milan Jelić, zapisnik vodila Violeta Jelić.
Predložen je i usvojen je sledeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
2. Usvajanje kalendara takmičenja za sezonu 2019/2020
3. Razno
Zaključci:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO SSS
Zapisnik je jednoglasno usvojen
2. Na osnovu predloga kalendara takmičenja koji je dostavljen od strane TTK i na osnovu prijava
klubova za održavanje takmičenja u novoj takmičarskoj sezoni 2019/2020 UO SSS je
jednoglasno usvojio kalendar takmičenja za 2019/2020 godinu i to sa sledećim izmenama:
- Državno indoor prvenstvo za seniore će organizovati SK Castle Archery iz Temerina
29.02.2020. ili 01.03.2020. godine (tačan datum treba da odredi klub organizator)
- Državno indoor prvenstvo za mlađe kategorije i veterane će organizovati PSK Veteran
08.03.2020. godine
Takođe, usled nepopunjenosti termina za DP Field i DP outdoor za seniore, UO je jednoglasno
odlučio da TTK pozove klubove da se prijave za ta DP do kraja 2019. godine radi
blagovremenog obaveštavanja MOS-a i ADAS-a o terminima svih DP.
3. Pod tačkom razno odlučeno je da se od 26. do 27. oktobra održe seminari i psihološke
radionice. Seminari su namenjeni sudijskoj komisiji i delegatima dok su radionice namenjene
perspektivnim i mladim sportistima kao i trenerima. Radionice će voditi sportska psihološkinja
Treneri će imati i sednicu u cilju formiranja stručne trenerske komisije tj. davanje predloga UO
SSS u vezi pomenute komisije. Detaljna satnica će biti naknadno definisana i prosleđena
klubovima.

Zapisnik vodila:
Violeta Jelić

Zapisnik overava:
Dragan Svilanović, predsednik
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Београд, 25.11.2019. године
Дана 24.11.2019. године са почетком у 13 часова одржан је састанак Управног одбора на Београдском
сајму, Хала 1. Састанку су присуствовали: Драган Свилановић, Завиша Лучић, Светлана Николић,
Драгиша Јевтић и Виолета Шотра Јелић која је водила записник.
Усвојен је следећи Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Усвајање Записника са претходне седнице
Сајам спорта
Куповина и отпис мета
Правилник о награђивању
Дневнице и путни трошкови делегата
Завршни рачун
Акредитација клупских званичника на такмичењима
Припреме за млађе категорије о трошку ОКС-а
Извештај са семинара и радионица
Разно

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Записник је једногласно усвојен
2. Сајам спорта
Организација на штанду Стреличарског савеза Србије, у оквиру Сајма спорта, је била професионално
одрађена захваљујући клубовима који су на њему учествовали: СК „Кошутњак“, СК „Земун“, СК „Велос“,
СК „Панчево“ и СК „ДИФ“ (чији су чланови били два пута на сајму и донели своју мету и сталак). Сви
клубови су понели дечији лук и стреле. Сајму су присуствовали тренери у склопу организације тренерског
курса. У недељу (24.11.2019. године) су дошли председник и чланови Управног одбора. За Сајам је
купљено: 50 качкета који су дељени учесницима Сајма и стреличарима и тренерима који су посетили наш
штанд, флајери у облику граничника за књиге, плакат са нашим најмлађим такмичарима и 50 малих
блокова са логом Савеза. По два блока су добили Клубови учесници и судије. Остатак ће добити учесници
на међународним такмичењима на којима се размењују поклони.
3. Куповина и отпис мета
На име амортизације коришћења мета до 25.11.2019. је уплаћено 100.700,00 динара. До краја године
остале су још две уплате са такмичења СК „Бечеј“ и СК „Панчево“. Савез је из буџета додао преостала
средства из суме од 500.000,00 динара које је Министарство додатно уплатило. Купљено је шест нешто
тврђих Елевен мета у износу од 210.000,00 динара. Управни одбор и Секретаријат захваљује на
ангажовању при куповини Варга Бели за остварен контакт и помоћи да произвођач изађе у сусрет нашим
захтевима и Предрагу Јеловцу који је са лакоћом повезао иначе компликовану и скупу процедуру царина,
шпедиције и осталих дажбина. Њиховим залагањем смо добили јефтиније мете, па је уместо пет купљено
шест мета. Три ће да буду у магацину у Панчеву, а три у Темерину. Сходно томе по једна стара мета из
оба магацина ће бити отписана и додељена СК „Кентаур“ из Кикинде и Опленачком стреличарском
удружењу из Тополе.

4. Правилник о награђивању
Донета је одлука о изменама и допунама овог правилника, по пристиглим сугестијама Биљане Митровић и
Александра Станковића, као и неколико других измена у које ће чланови Савеза имати увид до краја
недеље. Одлучено је да се признања која додељује Управни одбор дају Огњену Недељковићу (708 кругова
од 720 на Европским играма које су одржане у Минску ове године) и Корокнаи Карољу (пето место на
Европском Филд првенству у Словенији одржаног такође ове године). Награде ће се додељивати на
последњем такмичењу у години у организацији СК „Панчево“.
5. Дневнице и путни трошкови делегата
Одлучено је да се повећа износ путних трошкова за износ путарине. То значи да ће они износити у
вредности повратне аутобуске карте + износ путарина. Следеће године ће се разматрати, у зависности од
буџета и повећање дневница. Ова одлука ступа на снагу одмах.
6. Завршни рачун
Министарство омладине и спорта је тражило да се до 15.11.2019. године доставе сви реализовани
трошкови са припадајућим рачунима и изводима из пословне банке. Секретаријат је дао на увид списак
утрошка средстава Управном одбору и Надзорном одбору који је позван да додатно испита финансијску
исправност утрошка средстава. Тражено је достављено МОС-у.
7. Акредитације клупских званичника на такмичењима
По Такмичарском правилнику (члану 8.3) дозвољено је присуство три званичника клуба на терену на
такмичењима. Клубови ће добити упутство о изради потребних акредитација. Савез ће вратити клубовима
оверене акредитације које клуб са задње стране потврђује својим печатом и потписом овлашћеног лица и
пластифицира. Званичници клубова су дужни, као и свако ко поред такмичара борави на терену, да имају
акредитацију на такмичењима. Акредитације ће важити само једну такмичарску сезону и моћи ће да се
обнављају по истеку сезоне а пре почетка нове.
8. Припреме за млађе категорије о трошку Олимпијског комитета Србије
На позив ОКС-а да се доделе средства Савезу за организацију индор припрема за млађе категорије
састанку су присуствовали Драган Свилановић и Милан Јелић. Савез је спремио списак додатних потреба
Савеза како за припреме, тако и за успешнију реализацију редовних програма. Уз одговарајућу
спецификацију, тражена су средства за куповину семафора, камера за праћење тренинга, скор табле,
опрему за стреличаре и судије, ласерски даљиномери за судије и делегате, помоћ у реализацији такмичења
и припрема за освајање квоте за Параолимпијке игре за Дејану Бачко као члана нашег Савеза и као неког
ко је показао велику вољу и потенцијал. У начелу, ОКС је прихватио трошкове за припреме јуниора и
кадета, у износу до 300.000,00 динара: школске лукове и стреле и скор табле. Уз помоћ Предрага Јеловца
добили смо тачне износе за четири лука која би добила прва четири клуба у рекрву: СК „Панчево“, СК
„Велос“, СК „Кошутњак“ и СК „Диф“, који су уједно и изводили највећи број такмичара ових категорија и
били на највећем броју рекрв турнира. Стреле (сет) би добили учесници припрема из наведених клубова
четири дечака и четири девојчице који су својим залагањем највише заслужили награду. Тражено је од 60
до 100 скор табли. Припреме би се одржале од 10. до 15.12.2019. године у Хотелу Трим, сали и теретани
Републичког завода за Спорт, а водиле би их Ђорђе Реџа - тренер за технику, Александар Станковић тренер за физичке припреме и Миљко Чоловић - селектор. Износ спецификације је био нешто већи.
Очекује се одговор ОКС-а да ли прихватају да финансирају ове трошкове у потпуности или једним њеним
делом.

9. Извештаји са семинара и радионица
Сви учесници семинара, комисије, тренери и Секретаријат поднели су извештај Управном одбору. О
извештајима није било посебне расправе, а биће постављени на Сајту савеза са осталим извештајима.
Расправа о истим ће бити када сви буду доставили и годишње извештаје о раду и неопходним трошковима
за предстојеће програме са финансијским образложењем. Многе ствари су покренуте, неке се унапређују.
Нарочито је успешна била радионица за спортисте у којој је учествовала и спортски психолог Ана
Приврат, као и за тренере који су приступили изради Правилника и показали вољу да створе озбиљну
тренерску организацију која може да допринесе квалитетнијем раду по клубовима, као и у изради
стратегија развоја стреличарства. Избори у овој организацији ће бити након усвајања Правилника о раду
тренерске комисије и измене и допуне Правилника о лиценцирању. Комисије су имале заједничке
састанке. Став већине је био да је овај скуп успео и допринео бољем разумевању кроз размену различитих
ставова. На састанку тренери су се сложили да тренер за компаунд буде Золтан Патаки. Такође, сви
учесници семинара су се сложили да се израде акредитације за клупске званичнике.
10. Разно
 Предлог председника Драгана Свилановића и члана УО Драгише Јевтића да се склопи уговор са
„Ереа Спортом“, који је спонзор многим федерацијама као и спонзор Светске стреличарске
организације. По њиховом предлогу то би се односило на куповину 14 опрема (и једна гратис) за
репрезентативце и тренере по повољнијим условима: за тих 15 комплета опреме (две такмичарске
мајице са логом Савеза, два пара бермуда, горњи и доњи део тренерке, једна поло мајица и једна
кишна јакна) цена би била 1.450,00 евра у динарској противредности. Предложено је и да
спортисти учествују са половином трошкова или да плате цео износ. Предлог уговора није
достављен. Виолета, као представник Секретаријата, је истакла да је предлог исхитрен, али је
препустила Управном одбору да донесе одлуку. Неслагање је изражено по више тачака: прво треба
консултовати спортисте и тренере којима би опрема била намењена, треба сачекати следећу
годину и видети колики је буџет, треба одредити приоритете и ком рангу приоритета је опрема,
као и то да спонзор по правилилу поклања опрему. Управни одбор је једногласно донео одлуку да
ипак склопи уговор о спортској сарадњи са Ереом.
 Захтеви СК „Велос“, ПСК „Ветеран“ и СК „Диф“ у вези измена и допуна Такмичарског
правилника прослеђени су ТТК на разматрање. Сходно чињеници да је World Archery у току ове
године донео одлуку да ће и голи лук да се рангира на таргет такмичењима чека се почетак
следеће године када се очекује и измена у правилницима World Archery у вези тог стила да би и
Савез могао да изврши те допуне у својим правилницима. Закључак је да ће све допуне и измене
тих правилника почети да важе најраније тек од сезоне 2020/2021.
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