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Дана 16.08.2018. године, путем скајпа одржана је седница УО ССС. Седници су присуствовали Завиша
Лучић - потпредседник, Димитрије Миловић, Сандра Ђекић, Драгиша Јевтић, Владимир Поповић,
Милан Јелић и Виолета Шотра Јелић, а од 6. тачке у разговор су се укључили председник Драган
Свилановић и Александар Беатовић.
Усвојен је следећи дневни ред:
1.Усвајање записника са претходног састанка УО ССС
2. Стари и нови сталци и шарке
3. Неактивни чланови ССС
4. Oтказивање турнира СК „Земун“ 02.09.2018. године
5. Отказивање репрезентативних припрема на предлог селектора
6. Извештај са састанка у Министарству омладине и спорта Републике Србије
7. Разно
1. Усвајање записника са претходног састанка
Записник је једногласно усвојен
2. Стари и нови сталци и шарке
Завиша Лучић је известио да је преостало да се монтира још двадесетак сталака, за шта су
неопходне шарке са старих сталака. С обзиром на то да се оне могу прибавити из СК „Ниш“ и БСК-а
донета је одлука да се упути допис овим клубовима да откупе ове сталке у вредности од 400,00 динара,
колико пар шарки у просеку кошта и да се исти отпишу из пописа средстава ССС, или да ови клубови
доставе шарке са већ постојећих сталака у власништву ССС. Рок за реализацију ове одлуке је
01.10.2018. године. Такође, отписано је 19 старих сталака из магацина у Панчеву и 6 старих сталака из
магацина у Кикинди.
3. Неактивни чланови ССС
Одлучено је да се клубови који се налазе у Именику на Сајту ССС под ставком неактивни
званично искључе из ССС: СК „К-2005“ Палић, СК „Одисеј“ Обреновац и СК „Прокупље“, Прокупље,
а да се клуб СК „Царска Стрела“ Крушевац врати међу активне, јер су све своје обавезе измирили. За
клубове СК „Артемис“ Суботица, СК „Мета 013“ Вршац и СК „ Кнез Лазар“ Петровац на Млави
одлучено је да се (после контаката које смо са њима имали) званичан излазак из ССС одложи до краја
2018. године, како би им се пружила могућност да консолидују своје тешкоће у клубовима и поново се
активирају.
4. Oтказивање турнира СК „Земун“ 02.09.2018. године
Дошло је до забуне око отказивања овог турнира, јер Секретаријат и УО ССС нису обавештени
о насталом захтеву, а ТТК је чекао одлуку УО ССС. Констатовано је да је СК “Земун“ на време
обавестио ТТК о својој намери, али због недостатка комуникације, ова одлука је пролонгирана до ове
седнице УО на којој су се њени чланови сагласили са захтевом овог клуба. ТТК је обавештенa о овој
одлуци и замољенa је за реализацију.
5. Отказивање репрезентативних припрема на предлог селектора
У разговору са селектором Чоловић Миљком предложено је да се припреме предвиђене за
17.08.2018. године откажу, јер је њихова превасходна сврха била увежбавање екипе пред ЕП, а због
одустајања Поповић Луке није могуће пријавити екипу.
6. Извештај са састанка у Министарству за омладину и спорт РС
Милан Јелић је известио УО о посети МОС-у и о личној одговорности што УО и селектор нису
обавештени пре састанка, већ непосредно после њега, што је изазвало реакцију пре свега селектора.

Разлог је био кратак рок од сазнања да ће се састанак одржати, па до реализације. Александра
Станковић је заказала састанак са помоћником министра Дарком Удовичићем коме је присуствовао и
Сук, тренер из Јужне Кореје. У ту сврху било је нужно да се достави план реализације програма рада
са потенцијалним репрезентативцима, што је Александра Станковић уз помоћ Сука и учинила, јер
обавеза сачињавања Мастер плана настала у 2017. години, није реализована. Секретаријат је томе
додао и захтеве за куповину мета и навео низ проблема са којима се ССС суочава због недостатка
срестава. Није било намере смене селектора, већ прибављање средстава која би у сврху унапређења
рада била обезбеђена из средстава солидарности Олимпијског комитета следеће године са могућношћу
ангажовања неког тренера из иностранства, па би се у случају сагласности ове институције могло
кренути у реализацију овог програма уз претходну сагласност УО и сугестије селектора и осталих
тренера. Закључено је да се селектору упути мишљење УО са предлогом да он са сарадницима које
одабере изради Мастер план за наредни период. Што се тиче осталих захтева, Дарко Удовичић је
предложио да се поднесе захтев за куповину мета уз обавезу отварања јавне набавке, што је и
учињено. Званичан одговор на допис још није стигао.
7. Разно:
- Примедбе тренера Александра Станковића о критеријумима за одабир тима тренера за камп у
Караташу од 25.08.2018. године. Основна примедба се тицала питања да ли наведени тим тренера у
саставу Ђорђе Реџа, селектор за млађе узрасте и Ивана Пашић, могу да воде децу млађу од 16 година
на камп. Мишљење Управног одбора је да су испуњени сви услови с обзиром на то да Ђорђе Реџа
поседује дозволу за рад, а Ивана Пашић поседује диплому ФФК, мастер спорта, са звањем мастер
професор спорта, да има завршен LЕVEL 1. У наредном периоду ће код Федора Бењака завршити и
практични део за оперативног тренера. Поставило се и питање да ли је за кондиционог тренера, у
чијем својству иде, неопходна ова диплома или је неопходно на основу дипломе и искуства у раду у
овој области издати посебне лиценце за кондиционе тренере. С тим у вези, послаће се тренерској
комисији ово питање на изјашњавање. Поред тога, само један полазник кампа, Јован Шпехар има 15
година, па ће се за њега тражити и сагласност родитеља да похађа овај камп. Истакнуто је да је
селектор у 2017. години одабрао тим тренера који ће водити различите категорије по стилу и израсту
на шта није било примедби. Одато је признање Александру Станковићу на постигнитим резултатима
ове године уз уверење да ће се наћи начин да се ти квалитети валоризују и признају на одговарајући
начин.
- Спортски савез Војводине. Секретаријат је сугерисао клубовима из Војводине да се учлане у
овај савез уз заједничи консезус са секретаром Кресоја Маринком о општим интересима сваког клуба
и стреличарског спорта, јер тиме стичу могућност да учествују у конкурсима на подручју Војводине,
за шта је често један од услова и чланство у Спортском савезу Војводине. Да би постали чланови овог
савеза потребно је да се најмање пет клубова удруже у исти.
- Семинср за судије и делегате. По овом питању замољен је Завиша Лучић да разговара са
председником ТТК Слободаном Павловићем о организацији семинара за делегате како би се од
01.09.2018. године послали позиви са материјалом потребним за њихову реализацију. Секретаријат ће
потом пронаћи погодну локацију. Да ли ће се и колико сносити трошкови полазника зависиће од цене
пансиона и других услуга. Завиша Лучић је резервисао први слободан термин у Кикинди, али крајем
новембра, а Секретаријат ће покушати да нађе смештај и салу крајем октобра када је начелно
договорен термин са Биљаном Митровић.
- Договорено је да се августа месеца измире преостале обавезе за монтирање сталака према
Корконаи Карољу од 66.000 динара.
- Секретаријат је обавестио УО да по усвојеном трошковнику је дневница за тренере 2.200,динара и биће плаћена за осам дана Ђорђу Реџи, а од 2.000,- динара за исти период Ивани Пашић. За
њих ће бити плаћени и трошкови пута од по 2.300,- динара, колико је цена повратне карте.
- Одобрени су материјални трошкови Лучић Завиши за репрезентацију ка спонзору који је два
пута у току сезоне бесплатно превозио мете и сталке на релацији Бечеј – Кикинда – Нови Сад.
Записник водила
Виолета Шотра Јелић

Записник оверава
Завиша Лучић, потпредседник

Стреличарски савез Србије

