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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

___________________________

___________________________
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