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ЗАПИСНИК СА VI СЕДНИЦЕ УО
Дана 03.12.2017. године одржана је електронска седница УО ССС у коју су се укључили : Председник
Драган Свилановић, Светлана Попоповић, Никола Продановић, Завиша Лучић, Александар Беатовић,
Димитрије Миловић, Милан Јелић, генерални секретар, а у седницу је укључена, за трећу тачку дневног
реда и представник спортиста Марија Љубинковић.
За ову седницу УО ССС Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање запиосника са претхидне седнице УО
2. Правила безбедности на такмичењима
3.Одговори на Захтев г-дина Милана Мишљеновића и примедбе на Такмичарски правилник г-дина
Мишљеновића и Марије Љубинковић
4. Понуда за израду сталака
5. Завршна свечаност
6. Усвајање по хитном поступку Правилника о допингу и дисциплинским мерама
7. Разно
Дневни ред је усвојен без измена и допуна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Записник са претходне седнице УО једногласно је усвојен.
2. Правила безбедности на такмичењима су једногласно усвојена и постављена на Сајт ССС
3. Одговор ТТК и УО по захтеву г-дина Милана Мишњеновића да ССС донесе одлуку о подношењу
кандидатуре Олимпијском комитету у складу са Правилником ОКС за такмичаре узраста од 12 до 16
година вези чега је донета једногласна одлука да се поменути захтев прихвати и упути ОКС на
разматрање. Оцењено је да је валидан критеријум остварени резултат на државном првенству, док
међународни резултати које је г-дин Мишљеновић приложио не одговарају критеријумима које је
прописао ОКС, а који се односе на број учесника на такмичењима (најмање 8). Захтев ка ОКС сачиниће
Секретаријат ССС и обавестити г-дина Мишљеновића о одлуци УО ССС.
Примедба г-дина Мишљеновића на лица мете од 60 цм коју прописује Такмичарски правилник ССС, а
односи се на пионире,сугерисала је да величина мете за старије пионире остане 40 цм или да се приближи.
Ова примедба није прихваћена, већ је донет закључак да се предлог ТТК тестира у примени на наредним
такмичењима.
Марија Љубинковић је изнела примедбу о начину одевања на такмичењима и предложила да се дозволи
такмичарима који имају спонзоре да носе одећу коју им прописује спонзор на свим такмичењима, осим на
првенствима државе. ТТК је заузео став да се правила наведена у Такмичарском правилнику поштују без
изузетака. Изнет је и трећи предлог да се на мајицама клуба дозволи лого спонзора у величини и изгледу
који одговорају критеријумима ОКС.
По изнетим предлозима УО ССС је гласао на следећи начин:
1 глас за одлуку ТТК
2 гласа за предлог Марије Љубинковић 3 гласа за компромисни предлог

Тиме је одлучено да такмичари треба да носе мајице својих клубова на којима могу да буду натписи и
лого спонзора по критеријумима које прописује ОКС.
На крају ове тачке, Марија Љубинковић више није учествовала у раду УО ССС.
4. Понуда за израду сталака
Завиша Лучић је доставио две понуде за израду сталака на основу претходно донете одлуке УО ССС.
Усвојен је први предлог по цени од 2.900,- динара по сталку, а плаћање ће се одвијати у ратама.
Договорено је да се у наредним месецима изради 50 сталака од чега ће 20 бити на подручју Војводине, 20
на подручју Београда и 10 сталака ће бити опредељено Нишу. Договорено је да се сталци стационирају у
једном од клубова са наведених подручја, који ће водити бригу да се сталци приликом издавања врате у
исправном стању. Одлучено је да се два сталка отпишу, јер су неупотребљива.
5. Завршна свечаност
По овој тачки дневног реда договрено је да се завршна свечаност организује у време последњег турнира у
2017. години у организацији СК Земун (17.12.). Том приликом ће бити проглашени најбољи клубови,
појединци и тренер. Такође, ће им бити додељени, по први пут, беџеви Стреличарског савеза Србије.
6. Усвајање по хитном поступку Правилника о допингу и дисциплинским мерама
Правилник је усвојен једногласно.
7. Разно
Решено је питање око плаћања чланарине Парастреличарског савеза Србије и парастреличарских клубова,
што значи да ће сви чланови у сасатаву ССС плаћати чланарину 4.000,- динара.
Донета је одлука о прихватању Плана припрема у смислу датума и броја припрема, а на основу дописа
селектора Милјка Чоловића. О детаљима припрема и броју учесника (репрезентативаца и тренера) биће
накнадно одлучено. СЕкретаријат је одмах упутио Захтев за одржаванје припрена на Караташу у
наведеном времену и затражио да се омогући смештај 5-7 мета како не би плаћали њихов превоз више
пута, а дат је и предлог да они купе мете, уколико су у могућности.
Секретаријат ССС је навео податак да је у 2017. години било 27 активних клубова и око 360 активних
такмичара према подацима са ранг листе које је објавила ТТК.
Секретаријат је добио сагласност УО ССС да се упути још једно писмо клубовима који нису измирили
чланарину или нису доставили ажуриране податаке о регистрованим члановима клуба.
Одлучено је да се на сајт постави конкурс за организацију такмичења државног првенства и ЦЕЦ-а 2018.
године.
На предлог Милана Јелића, а у вези разговора са Дарком Удовичићем, државним секретаром МОС-а
упућена је скица затвореног терена (помоћ у изради пружио Миљан Радичевић) и пројекат отвореног
терена на Кошутњаку, где је у току изградња центра за припреме у више спортова. Предлог за подношење
овог захтева дао је државни секретар и узеће се у разматрање, а о исходу ћемо знати нешто више у
наредном периоду.
СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Записник водила:
_______________
Виолета Шотра Јелић, секретар

Записник оверава
_______________
Драган Свилановић, председник

