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Поштовани чланови ССС, стреличари, пријатељи…
Након што ме је контактирао велики број вас и након што сам прочитао сва ваша обраћања у
вези изборне скупштине у обавези сам да вам одговорим, јер већи број вас то очекује и
заслужује.
Изузетно ми је жао што предизборни период предстојеће Изборне скупштине протиче у врло
негативним конотацијама. Као што се сви упознати, изборна скупштина је планирана да се
одржи још у децембру 2012. године. Међутим, услед незаинтересованости и инертности
већине клубова који се нису одазвали у потребном року за исту и тиме обезбедили кворум,
Изборна Скупштина је одложена за 26.01.2013. године. У садашњем случају многи клубови тј.
представници клубова су се активирали, али углавном у негативном контексту.
Као што сте свесни ја сам објавио своје повлачење са функције председника ССС током
предстојеће изборне скупштине. У позадини ове одлуке постоји већи број разлога са којима
вас не бих оптерећивао, иако сам свестан да је већина вас упозната са истима. Моја намера је
била да се потпуно повучем из руковођења ССС. Међутим, на инсистирање већег броја лица
сагласио сам се са евентуалном кандидатуром за рад у саставу новог УО у циљу његовог
лакшег упознавања са текућом проблематиком.
Као једно од искустава у раду овог Савеза морам истаћи своје суочавање са нетрпељивошћу
појединих, старијих, чланова Савеза тј. представника клубова. Њихове несугласице су се
одражавале на међусобни однос клубова, као и на рад самог Савеза. Услед истих, половину
своје енергије коју сам уложио у ССС, сам изгубио на покушајима да помирим ставове
појединаца и клубова у циљу што квалитетнијег функционисања истих, а и тиме самог
Савеза. У овоме сам неки пут успевао, али неки пут не.
Садашње припреме за Изборну скупштину су биле веома хаотичне услед разних притисака од
стране појединаца и група. Ови притисци су се огледали у фаворизовању кандидата,
спомињању противкандидата у негативном контексту, добрим и лошим прогнозама за
будућност ССС у зависности од исхода избора, законитости одлука УО и Скупштине, итд.
Између осталога, многи клубови су ми се обратили са питањем кога да изаберу за
председника. Мој одговор је увек био исти: «за кога ви сматрате да би било најбоље». Можда
ово и није најбољи одговор, јер су ми многи од вас одговорили «па ти знаш шта се све
поставља испред председника па тиме можеш и предложити особу која томе највише
одговара». Међутим мој одговор је одговор захваљујући којем ћу ову функцију напустити
потпуно неукаљана образа за целокупни период у коме сам обављао исту. Ово не значи да
нисам чинио грешке, већ само то да нисам злоупотребио своја овлашћења у било ком случају.
Иако је одржано више седница УО са циљем да Изборна Скупштина буде реализована у што
коректнијој атмосфери, ипак, плашим се, да то неће бити могуће. Разлог овоме је велики број
међусобних оптуживања између клубова, појединица и чланова садашњег УО. На жалост,
највећи број истих није усмерен на будући рад будућег председника, УО и Савеза, већ на
промовисање интереса својих клубова према Савезу. Схватам да сваки клуб има своје виђење
развоја стреличарства и своју стратегију. Ниједан од њих никада није био спречен од стране
ССС да се у одабраном правцу и развија. Међутим, клубови не могу наметнути Савезу
генералну стратегију развоја, већ се она дефинише, не на основу мишљења појединаца и УО,
већ на основу највиших аката кровних институција према којима се сви равнамо. Клубови
могу одабрати да ли ће следити тај правац и тиме преузети одређене обавезе и права која их

следују или то неће урадити. С тим у вези, као што су се многи од вас уверили, ја нисам
изричити поборник ниједног стила стреличарства. Чак шта више, у задње време показујем
афинитете према 3Д, ФИЛД и ловном стреличарству. Међутим, моји лични афинитети не
смеју да утичу на вршење моје дужности, односно да руше основне постулате рада МОС,
ОКС, Спортског Савеза Србије и Стреличарског Савеза Србије који су прописани највишим
актима спортских институција. Исто тако то не могу чинити ни клупски интереси. Ту нема
дискриминације, већ само поштовање или непоштовање основних принципа на којима је
утемљена и сама ФИТА тј. WAF и ЕМАУ. Зато вас позивам да и ви то испоштујете. Ово
никако не значи да нема места за друге стилове, што је и поткрепљено бројним примерима у
блиској прошлости. Међутим, понављам, Савез мора имати тежиште идентично тежишту
кровних институција.
Једино што ме радује је што лично нисам био прозван ни у једном контексту. Претпостављам
да је то резултат тога што нисам доносио личне одлуке и «секао по кратком поступку», већ
свима дозвољавао да истакну своје мишљење, ставове и захтеве, без обзира какви они били.
После овог обраћања претпостављам да могу очекивати да ћу ипак бити лично прозван.
Доношење одлуке, у првом маху, да се дозволи скоро свим клубовима излазак на гласање је
било покренуто са намером да се буде коректан према свима. То је била грешка. Као што сви
знате, Закон и правна регулатива морају бити испоштовани, пре свега у својим најбитнијим
сегментима. Такође се мора испоштовати и сам рад клубова који је дефинисан Статутом и
усвојеним правилницима, а не личним оцењивањима. Коначна одлука УО ССС, која у сржи
није одлука, већ обавеза, по мом предлогу, је била да се поступи стриктно се придржавајући
Статута, без обзира на ставове било кога од нас. На овај начин Статут је тај који је извршио
тријаж ко задовољава услове да буде пуноправни члан, а ко не. Ово је спречило појаву да се
субјективно утиче на избор клубова са правом гласа.
Индикативно је да током мог мандата нико од клубова није иницирао ванредну скупштину,
као што је било примера у некадашњем периоду. Клубови су углавном радили по својим
замислима и ССС их у томе никада није спречавао. Чланови су се обраћали Савезу углавном у
вези својих потреба (учлањење нових чланова, формирање нових клубова, изузимање
финансијских средстава од Савеза, помоћ око организације турнира, савети, итд.) и никада
нису званично испољили заједничку иницијативу, нити интересовање за заједнички састанак
клубова или ванредну седницу. Само у понеким случајевима су појединачни представници
клубова тражили састанак са мном да би се дискутовало на тему развоја стреличарства и
њиховог личног виђења. Ја се овом приликом извињавам свима које нисам стигао да
испоштујем по том питању, што ми није била намера.
Међутим, сада се изненада спомиње ванредна скупштина или неки заједнички састанак са
циљем одлагања изборне скупштине. Иде се чак и дотле да се спомиње да је Статут
дискриминишући. Желим да вас подсетим да сте ви ти који су га усвојили и да у претходном
периоду нико није имао никакву замерку на исти. Такође вас подсећам да је наведени Статут
прошао оцену законитости код МОС, ОКС и Спортског Савеза Србије као највиших органа
којима је ССС одговоран. На овај начин се посредно указује да је и Закон о спорту
дискриминишући с обзиром да је Статут у потпуности усаглашен са истим.
Институције ССС-а су настојале да раде у складу са овлашћењима и намером да се помогне
клубовима, али и да се сам Савез издигне на виши ниво. Било је доста грешака од којих су
неке исправљене, а неке, надам се, ће бити исправљене у наредном периоду од стране новог
руководства. Можда је једна од њих и та што сам покушавао са сваким да нађем заједнички
језик и нисам посезао за озбиљнијим дисциплинским мерама, а можда то и није била грешка.
У садашњем контексту спомиње се да ће предстојећу Изборну Скупштину карактерисати
нетолерантност, вербални, па чак и физички сукоби, наводно са намером да се иста
онемогући. Чак нам је саветовано да организујемо обезбеђење Скупштине. Верујте ми да ми
не пада на памет да ово учиним. Уколико делегате клубова, које би требало да представљају
најбољи појединци из истих, карактерише овакво понашање, ја онда стварно не видим разлога

да Савез буде, не само сврстан у трећу категорију спортова под окриљем ОКС, већ уопште и
да исти постоји. У досадашњем периоду оваквог понашања није било, већ се све завршавало
на вербалним дуелима и критикама захваљујући којима је овај Савез и напредовао. Уколико
ова скупштина скрене у наведену негативну крајност морам истаћи да ћемо тиме онемогућити
реализацију најбитнијих активности за клубове и сам ССС које смо постигли у претходном
периоду као што су: повећање буџета за 25%, добијање додатних финансијских средстава од
ОКС у истој висини, набавка опреме за скоро све клубове која је покренута у вредности од
преко 750.000 динара, организација Централно европских купова, финансирање од стране
ОКС два наша млада такмичара за учешће на Медитеранским играма и за учешће на
Олимпијади младих, сарадња на међународном нивоу, организација кампа младих стреличара
и семинара, организовани рад комисија, итд.
Такође морам истаћи да се у потпуности слажем са највећим делом мишљења које је доставио
председник ТТ комисије и које је, од свих до сада достављених мишљења, једино, у највећем
проценту, утемељено на законској основи. С обзиром да сте сви остварили увид у наведени
допис, ја не желим да истичем неопходност придржавања правних аката и закона који ће бити
нарушени уколико не поступите у складу са истима. Са друге стране, циљ мог обраћања није
правна регулатива, већ моја и ваша морална одговорност, као и буђење савести, и у том
контексту посматрајте овај допис.
Да не бих даље дужио, овим вас искрено молим да реализујемо наведену скупштину на
крајње коректан начин, у складу са законским актима. Све остало се може реализовати кроз за
то прописане поступке у каснијем периду. После одржане скупштине не сумњам да ће бити
као и раније: клубови ће наставити да раде најбоље што могу, као и сам Савез, односно, сви
ће се вратити својим обавезама и заборавити на ово до следеће скупштине. Зато се и питам
зашто нам је то потребно. Не могу да схватим оволику острашћеност, које до пре неки дан
није ни било. Савез је превише мали, клубови још мањи, да би ту било места за «губљења
образа», али и свега другога што је постигнуто, зарад, у суштини, ситних интереса од којих не
зависи опстанак клубова и Савеза.
У сваком случају, после ове Скупштине, како год она завршила, ја се повлачим као
председник. Уколико Скупштина буде намерно урушена применом незаконитих метода ја ћу
објавити своју оставку и одредити лице из састава садашњег УО које ће мењати председника
док се не изабере нови и тиме се у потпуности се повући.
Ја свој део одговорности у потпуности прихватам, вама остављам ваш део одговорности, пре
свега као људи и спортиста, а затим и као лица која руководе другима и усмеравају њихове
активности и овај спорт сходно својим ставима и поступцима.
На крају желим да се изразим најдубљу захвалност свима који су ми најнепосредније помогли
у савлађивању изазова као што је руковођење овим Савезом. Таквих особа, без обзира на
већинско мишљење, није мало и према њима треба стремити.
Велико вам хвала на разумевању и времену које сте одвојили да прочитате овај текст.
У искреној нади да ће сви чланови Савеза просперирати срдачно вас поздрављам,
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