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Београд, 18.06.2019. године
Дана 16.06.2019. године у Београду одржана је Редовна седница Скупштине Стреличарског
савеза Србије.
Седница је требала да се одржи у ресторану Трудбеник, који је у међувремену затворен, па је
одржана у ресторану Пахуљица. Услови за одржавање седнице нису били најбољи. Учесници
Скупштине нису имали значајније примедбе.
Седница је почела у 15:00 сати и завршила се у 17:20 сати.
Пре почетка седнице, унапред ненајављено, јавио се за реч представник СК НС2002 - Нови Сад,
Роберт Боцонади Божић, са захтевом да искористи три минута предвиђених Статутом Савеза, ван
дневног реда. Оспорио је дневни ред и захтевао од делегата да га не усвоје уз причу о
неправилностима, кривичним пријавама за руководство и све учеснике који га усвоје,
дисциплинским прекршајима... Све то без икаквих прилога наведеним тврдњама. Неки чланови
Скупштине су рeаговали и тражили да им конкретизују и образложе своје тврдње. Пошто то нису
учинили усвојен је следећи Дневни ред са једним гласом против (НС2002):
ДНЕВНИ РЕД:
1. Утврђивање кворума
2. Избор записничара
3. Усвајање финасијског извештаја за 2018. годину
4. Извештај председника о раду у 2018. години
5. План рад за 2019. годину
6. Верификација два нова члана УО
7. Разно:
• Изналажење нових термина за таргет турнире
• Најава ERREA YOUTH CUP за млађе категорије
1. Утврђено је да за одртжавање Скупштине постоји кворум, па су учесницима подељени
листићи за гласање. Присутни су били представници следећих стреличарских клубова и
удружења: СК Велос-Нови Сад, СК Панчево-Панчево, ПСК Ветеран-Суботица, НС2002Нови Сад, СК Арена Но1-Београд, СК Кошутњак–Београд, СК Ниш-Ниш, СК Castle
Archery-Темерин, СК ДИФ-Београд, НССУ-Нови Сад, СК Бечеј-Бечеј, СК КалемегданБеоград, СК Земун-Земун, СК Шабац-Шабац, СК Naissus 2003-Ниш, СК ПрељинаПрељина, СК ОСИ Око соколово-Крагујевац, СУ Аполо-Кикинда, Опленачко СУ-Топола.
За одржвање Скупштине била су потребна 34 гласа, а пребројано је 43.
2. За записничара је изабрана Виолета Шотра Јелић

3. Усвајање финасијског извештаја за 2018. годину
После краћег увода који је господин Боцонади Божић уприличио у вези финансијског
извештаја и узимања новца у готовини од уплата за чланарину и такмичарске књижице и
одговора из Сектретаријата, уз захтев да нађе бар једног члана Савеза који ће то да потврди,
представник СК НС2002 је напустио седницу Скупштине. Након тога финансијски извештај
је усвојен једногласно.
4. Извештај Председника о раду Стреличарског савеза између две Скупштине
Извештај се односио на период април 2018 – мај 2019. Говорио је о раду Савеза, утрошку
средстава, куповини мета из средстава које је уплатило Министарство за омладину и спорт, чиме
је и буџет за прошлу годину знатно увећан. Изнесени су подаци о успешности и учешћу наших
репрезентативаца прошле и ове године, освојена квота Недељковић Огњена за Европске
Олимпијске игре је од великог значаја.
Посебно је истакнут рад клубова. Поред клубова СК Панчево, СК Велос, СК Кошутњак који су
константно добри у броју учесника на турнирима издвојени су и СК Кошутњак за организацију
кампа прошле и ове године уз присуство познатог тренера П. Сука, СК ДИФ, СК Панонски
гусари и ПСК Ветеран за изузетан напредак у броју изашлих такмичара и постизању резултата.
При томе, СК Панонски Гусари је добио два обучена тренера Наталију и Јовану Курмазовић, а
ПСК Ветеран Патаки Золтана. Похваљен је Жељко Дакић за допринос у сређивању књиге
чланова и за ефикасно уређивање веб сајта Савеза уз помоћ Дарка Дражића.
Одржани су курсеви за тенере, судије и делегате. Склапање уговора са стипендистима и
категоризација спортиста. Оснивање комисије за 3Д и Филд и враћање најуспешнијег филдаша
Србије на терен –Корокнаји Кароља.
Ова тачка дневног реда је покренула више питања и предлога.
-Зашто се број такмичара пријављених Савезу знатно разликује од броја учесника на
такмичењима,
-Потреба за бољом организацијом тренера у смислу семинара и сталне комуникације. Као добар
пример, наведена је Судијска организација која је у сталној комуникацији и редовно одржава
састанке. Са тим у вези, наговештено је да би крајем октобра требали да се одрже семинари за
тренере, судије и делегате као и мини припреме за све стилове, где би били стручњаци и
промотери стреличарства из Савеза, а ако буде могуће и из иностранства.
- Исказана је потреба за тренерима за компаунд за репрезентацију а и за камп за прерспективне
спортисте, јер би у том случају Данијела Ђакив могла да буде полазник кампа, али је отворено и
питање тренера у клубовима из којих репрезентативци долазе. Све су то питања на која треба да
одговори Тренерска, стручна комисија и Савез.
- Предлложено је, а на основу већ раније донетих одлука да се ДП за младе одржи 07.09.2019.
године у организацији СК ДИФ. Циљ оваквог турнира је давање на важности млађим узрасним
категоријама које треба наградити посебним признањима и задржати их у стреличарству. Пошто
је уложен приговор да је ДП у календар такмичења требао да уђе раније и да се тиме ремети
организација ДП у Панчеву, договорено је да се све одложи за следећу годину где ће стајати у
Календару оваква или слична могућност. Сам Александар Станковић је поставио питање које би
такмичење носило титулу ДП и сложио се да не треба започињати нешто ново, ако то може да
изазове недоумице или неслагања. Треба све добро припремити за следећу годину. О томе ће
одлуку донети ТТК и УО Савеза.
-У склопу питања стипендиста покренуто је питање успостављања критеријума Савеза за следећу
годину и начина контроле трошења средстава за спортско усавршавање. Секретаријат је
одговорио да су и ове године постојали критеријуми (Правилник о стипендирању...), али их треба
прецизирати и основати Стручну комисију која ће да да предлоге за стипендисте, а на основу
познатих параметара. УО ће донети коначну одлуку.

- Поставило се питање ко треба да чини и шта је Стручна комисија. Стручна комисија анализира
на основу резултата, ангажовања, форме и других параметара, који ће бити прецизирани, који
репрезентативци задовољавају критеријуме за одлазак на такмичења, за добијање стипендија и
како треба унапредити рад репрезентативаца, тренера, такмичења, квалитета такмичара и др. У
том смислу, обавезни чланови би били тренери или тренер, представник ТТК, а може и неко
треће лице. Сугерисано је клубовима да о томе размисле и дају предлоге.
- Дате су сугестије за учешће екипе на такмичењу у Словенији у Филд-у. Речено је да би средства
евентуално могла да се одвоје за једног такмичара. Закључак је био да ћемо пробати да нађемо
начин да се то превазиђе.
- Федор Бењак је најавио одржавање LEVEL1 у организацији клуба НССУ, а под истим условима
које даје и Савез. За клуб који до сада није имао учеснике на овом курсу учешће је бесплатно,
остали плаћају трошкове које ће организатор испоставити.
После закључка Председника да је претходна година била успешна Извештај је једногласно
усвојен.
5. План рада за 2019. годину
Председник је претходно дао извештај о раду Савеза до маја 2019. године, који је садржан у овом
плану и изложио још низ тачака, између осталог и налажење спонзора који би могли да
финансирају одређене пројекте, као и сарадња у вези спортске опреме са фирмом Ереа. Тачка
која се односила на ДП за млађе узрасне категорије је одложена за следећу годину из претходно
наведених разлога. План је једногласно усвојен.
Извештај и План који је изнео Председник биће објављени на сајту Савеза.
6. Верификација два нова члана УО
Једногласно је усвојен предлог да уместо Сандре Ђекић (СК Кошутњак) и Владимира Поповића
(СК Ниш), који због обавеза нису могли да буду довољно активни чланови УО и због тога
поднели оставке, буду изабрани Горан Галић (СК Кошутњак) и Светлана Николић, судија (СК
Ниш).
Под тачком Разно биле су две тачке а на предлог СК Кошутњак, који их је у предвиђеном
року доставио.
Изналажење нових термина за таргет турнире
Овај предлог се односио, пре свега, на турнир који би требао да се одржи 14.07.2019. године, а
био би посвећен покојној Светлани Цеци Поповић. Слободан Павловић је дао предлог слободног
термина који је наведен. Одлуком УО биће наведен у календару такмичења. Није било примедби.
Најава ERREA YOUTH CUP за млађе категорије
Александра Станковић је најавила одржавање наведеног купа за 27.07.2019. године у
организацији СК Кошутњак. Том приликом ће бити уручене награде спонзора такмичења.
Ово такмичење је још један допринос развоју и очувању заинтересованости млађих узрасних
категорија за стреличарство.
Записник водила

Записник оверава

Виолета Шотра Јелић

Драган Свилановић, председник

