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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.
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----------------------------------------------------------------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.
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
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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.
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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.
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