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Београд, 12.01.2020. године
Записник са I седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије
Дана 12.01.2020. године у Београду, Македонска 28/2, одржана је прва седница Управног одбора.
На седницу су позвани, поред чланова УО ССС, Миљко Чоловић и Небојша Чупић.
Састанку су присуствовали: Драган Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Димитрије Миловић,
Горан Галић, Александра Станковић, Милан Јелић. Виолета Шотра Јелић је водила записник.
Усвојен је следећи дневни ред:
Усвајање записника са претходне седнице
Завршни рачун за 2019. годину
План расподеле средстава за 2020. годину
Категоризација спортиста за 2020. годину
Усвајање новог Правилника о раду тренерске организације и усвајање састава тренерске
комисије и Измене и допуне правилника о лиценцирању.
6. Одређивање термина Скупштине Савеза
7. Разно
1.
2.
3.
4.
5.

1. Усвајање записника са претходне седнице
Записник је једногласно усвојен.
2. Завршни рачун за 2019. годину
Чланови Управног и Надзорног одбора и Председник Стреличарског савеза Србије су имали увид у
све трансакције на оба рачуна у току 2019. године кроз завршни рачун Савеза. УО ССС је потврдио да
није било пропуста и ненаменског трошења средстава. Због одсуства Небојше Чупића, чекамо до
даљњег потврду председника Надзорног одбора. Треба напоменути да смо 2019. године имали приход
и од Спортског Савеза Србије и Олимпијског комитета Србије у виду куповине авио карата за
Холандију, опреме за Огњена Недељковића пред одлазак на Европске игре, опреме за учеснике
припрема, њихове клубове и Савез (85 скор табли), а у оквиру Развојног програма Олимпијског
комитета Србије. Заједно са сопственим средствима приход у 2019. години износио је око 4 милиона
динара + 300.000,00 за Камп перспективних спортиста које опредељује Министарство и Републички
завод за спорт. Добили смо извештај ревизора и доставили Министарству у предвиђеном року.

3. План расподеле средстава за 2020. годину
Ове године Буџет Савеза је три (3) милиона динара, што значи да је увећан за 500.000,00 динара.
Средства за Камп су остала иста. Како би што прецизније предвидели Програм утрошка средстава
дискутовало се: о броју такмичења и броју такмичара, а на основу предлога селектора, семинарима
комисија и фиксним трошковима Савеза. Било је више предлога, а усвојено је да се по одбитку
фиксних трошкова: уговора, трошкова рачуноводства, чланарина према међународној организацији и
сл. остатак средстава расподели на три до четири међународних такмичења, припреме и уколико је
могуће сарадњу са Републиком Кипар на бази реципроцитета: припреме наших спортиста на Кипру и
долазак њихових спортиста на ЦЕЦ у Темерин. Председник се обавезао да ће да достави Протокол о
сарадњи. План је усвојен у начелу, а конкретан план ће бити усвојен по достављању предлога
Секретаријата на основу претходних критеријума.
4. Категоризација спортиста за 2020. годину
После дужег излагања Александре Станковић, а затим господина Галића о тумачењу Правилника о
категоризацији, протесту због изостављања 2018. године јуниора, непостојања критеријума Савеза за
категоризацију, захтева да се предложени списак ревидира и да се са списка уклоне или додају неки
такмичари, све то ради заштите угледа Савеза пред Олимпијским комитетом Србије, закључено је
следеће: Спискови су достављени Олимпијском комитету Србије 10.01.2020. године када је био рок, а
урађен је на основу евиденције ТТК резултата у претходној сезони и матичне евиденције са
иностраних такмичења. Проширена је листа за оне који су до краја године постигли одговарајући
резултат како пише у Правилнику, а за тумачење Правилника обратићемо се Олимпијском комитету
или Спортском савезу Србије. Господин Галић ће да достави писмено тумачење датог правилника који
ћемо да упутимо ТТК.
У међувремену, Виолета се више пута консултовала са Олимпијским комитетом и добила следеће
информације: Државна првенства, међународна такмичења на којима се остварују норме треба да
имају од минимум осам учесника на ДП, 25 земаља за Европско најмање шест спортиста на завршном
турниру, 50 земаља за светско са три континента, у рангу Балканског првенства најмање 6 земаља и
осам спортиста, у националном осам спортиста из осам различитих клубова. Признају се резултати
само у сениорској конкуренцији у којој могу да учествују спотисти различитих узрасних категорија.
На домаћем такмичењу признају се остварене међународне и националне норме без обзира на број
такмичара у конкуренцији. Још треба да утврдимо шта тачно значи „резултат који обухвата најмање
две победе“, информацију ћемо добити од правне службе ОКС-а.

5. Усвајање новог Правилника о раду тренерске организације и усвајање састава тренерске
комисије и Измене и допуне правилника о лиценцирању (дозволи за рад).
Усвојен је Правилник о раду тренерске организације, а састав Тренерске комисије није одређен, јер
председник комисије Миљко Чоловић није доставио имена осталих чланова комисије. Други
правилник је у начелу усвојен уз предлог да се размотри измена у звањима и дода Инструктор –
демонстратор.
6. Одређивање термина Скупштине Савеза
Одлучено је да се Редовна Изборна Скупштина одржи 15.03.2020. године.

7. Разно
- Додељена је Захвалница за допринос рада Савеза Дакић Жељку, Дражић Дарку и Лучић Завиши,
коме је и уручена на седници УО. Захвалница је уручена и Проф. др Допсај Миливоју са
Факултета за физичку културу који је спортистима млађих категорија који су учествовали на
припремама у Београду обезбедио бесплатна најсавременија мерења снаге, масе...
- Предраг Бекић је доставио Предлог о критеријумима за стипендирање спортиста о коме ће се
расправљати на наредној седници УО.
- Једна стара мета је додељена новом клубу СУ Торлаци из Књажевца. Биљана Митровић је
доставила одлуке WA о измени правила WA и учешћу такмичара Голог лука у таргет
такмичењима за шта би, сходно томе, ТТК требала да уради измене и допуне правилника Савеза.
- Треба израдити Четворогодишњи план развоја стреличарства и исти доставити Министарству.
- На крају састанка, Виолета Шотра Јелић и Милан Јелић су поднели оставке. Остаће у Савезу до 1.
марта. Образложење: уверење да је постигнут максимум како са овим саставом УО ССС, тако и са
већим клубовима који би требали да буду база развоја стреличарства уопште, а у већини случајева
остали су окренути сопственим и клупским интересима. У таквим околностима не види се јасна
перспектива остваривања жељених циљева. Самим тим су уочена ограничења, препреке и грешке
Секретаријата који није успео за две и по године да успостави заједно са управом, комисијама и
клубовима тим који ће имати заједнички циљ.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Записник водила:
Виолата Шотра Јелић

Записник оверава:
Драган Свилановић, председник

