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Дана 30.09.2018. године у 20:00 часоваодржана је електронска седница УО. Седници су присуствовали
Драган Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Милан Јелић и Виолета Шотра Јелић.
Усвојен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Семинар за судије и делегате
3. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице. Записник је једногласно усвојен
2. Семинар за судије и делегате.
У претходном периоду УО ССС је два пута донео одлуку, у присуству председнице судијске комисије
Биљане Митровић, да се ове године одржи заједнички семинар за нове судије и делегате с чиме се и
писмено сагласила ТТК дописом од 09.09.2018. И претходни састав ТТК је изразио слагање. Избор првих
делегата је био без конкурса. Одлуком УО предложено је прелазно решење да до расписивања конкурса ту
функцију обављају постојеће судије и чланови ТТК.
Судијска комисија је доставила 21.09. предлог о одржавању семинара и постојећи Правилник о раду
судијске комисје и одбора судија. Истовремено је овај конкурс упућен на сајт ССС од стране судијске
комисије.
У складу са претходним одлукама УО о одржавању заједничког курса начињено је више пропуста.
Требало је објавити заједнички позив за семинар са ТТК или бар у исто време са истим терминима
одржавања. Пошто ТТК још није доставила свој предлог, обављени су разговори са председником ТТК
Слободаном Павловићем и Биљаном Митровић да усагласе позиве.
Објављен је конкурс без сагласности УО на сајту, што је могући превид судијске комисије и
администратора Сајта, јер сви званични мејлови иду преко адресе ССС осим резултата и извештаја
делегата и судија са такмичења.
Судијска комисија је предложила да од свих који положе на овом семинару лиценце добију они који су
највећим бројем бодова, а да их буде четири (4), двоје са територије Војводине и двоје из Београда.
Милан Јелић је уочио да се у приложеном Правилнику не помиње УО као тело које контролише и доноси
коначне одлуке, које уједно и оснива стручне комисије.
Самим тим УО је донео неколико одлука у складу са интересима стрличарског спорта да има што већи
број спортских стручњака:
- ТТК треба хитно да достави свој предлог семинара усклађен са судијском комисијом у смислу места и
времена одржавања, број потребних делегата и потребну литературу за полагање. ССС ће финансирати
смештај и трошкове семинара за 6-7 делегaта, а остали ће сами сносити трошкове. Сви који положе
платиће за израду лиценце 2000,00 динара, а од тих средстава ће бити купљене мајице за делегате и
израђене лиценце.Семинар за делегате ће почети у суботу по подне, а полагаће у недељу заједно са
кандидатима за судије.
- Сви кандидати за судије који положе испит добиће лиценцу, а за 4-5 кандидата који буду имали најбољи
резултат на полагању, Савез ће сносити трошкове смештаја и организације семинара. Остали ће сами

сносити трошкове семинара и неће плаћати за израду лиценци, јер се судијска комисија изјаснила да то до
сада није била пракса и да ће потребне лиценце сама да изради. Прва слободна средства у овој или
наредној години биће усмерена на куповину спортске опреме за судије и делегате, а у складу са
финансијским могућностима Савеза.
- Постојећи позив ће бити скинут са Сајта ССС до израде заједничког позива ТТК и судијске комисије, а
пропусти у објављивању не би смели да се догађају убудуће без сагласности УО и са адресе која није
званична адреса ССС.
- Позиви ће поред објављивања на Сајту ССС бити упућени и свим клубовима који желе да предложе
своје чланове.
- Правилник о раду судијске комисје и одбора судија треба да се усагласи са статутом ССС, што значи да
се допуни да УО доноси коначне одлуке на предлог Судијске комисије и да за свој рад одговара УО. Дате
измене ће по хитном поступку усвојити УО.
- Курс ће се одржати на подручју Војводине, трошкове смештаја и исхране чланова комисије и дневнице
за предаваче сносиће Савез.
3. Разно.
- Разматрање мишљења ТТК на питања УО и предлози.
Тачка 1 Односила се на облачење и сагласна је са претходно донетим изменама и одлукама. Дрес
репрезентације могу да носе само репрезентативци на званичним међународним такмичењима. WA
значке да се додељују следеће године по критеријумима које ће дати УО.
Тачка 2. План и програм испитног семинара се односи на сарадњу са Судијском комисијом и предлог да
Савез обезбеди међународно искуство судијама и делегатима сарадњом са другим националним савезима,
као и да се обезбеди спортска опрема за судије и делегате.
Тачка 3. Ова тачка се односила на констатацију да пријатељи турнира не могу да се такмиче без званичне
регистрације и лекарског уверења. У вези са тим А. Беатовић је изнео предлог, што је претходно био и
предлог Жељка Дакића, члана ТТК да се изда сезонска легитимација за пријатеље турнира уз одговарајућу
накнаду. Милан Јелић је додао да би то могло да се односи на такмичаре у чијем месту боравка нема
стреличарског клуба. Ово питање ће се детаљније размотрити.
По овој тачки ТТК се обавезао да ће да изради одговарајућу форму позива за турнире за следећу годину и
доставити клубовима пре почетка сезоне.
Тачка 4. ТТТ ће израдити до краја сезоне приручник основних правила безбедности на турнирима и
послати свим клубовима.
- Усвојен је извештај са Кампа за младе спортисте, као и предлог да се са Иваном Пашић склопи уговор о
повременој сарадњи за кондиционе припреме репрезентативаца и да Савез плати за курс практичне
наставе стреличарства, како би добила лиценцу. Закључено је да ће се појединачни случајеви
финансирања образовања тренера и других спортских стручњака доносити у зависности од интереса
развоја ССС, као и од финансијских могућности.
- Одато је признање тренеру Александру Станковићу, Наташи Богдановић и другим члановима ДИФ-а
који су успешно презентовали стреличарство на Европској недељи спорта и били похваљени од стране
званичника МОС-а и ОКС-а.
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