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ПРОГРАМ
активности Савеза за 2015. годину
у складу са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији
и Акционим планом за њену примену
На основу дописа Министарства за омладину и спорт Републике Србије број: 030-0125/2015-03 од 6. фебруара 2015. године, Стрељачки савез Србије донео је Програм
активности за 2015. годину са роковима извршења у складу са Стратегијом развоја
спорта у Републици Србији и Акционим планом за њену примену.
7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт
7.1.1.7.
Активности
Рок извршења
Савез и удружене чланице треба да успоставе већу комуникацију са Континуирано
школама у циљу омасовљења стрељачког спорта посебно у млађим
категоријама – пионири/ке, кадети/киње и млађи јуниори/ке.
Материјална и стручна помоћ клубовима који раде школу стрељаштва
да оне постану још квалитетније, активније и масовније.
Организациона и материјална подршка организовању школских и
студентских такмичења у стрељаштву на територији целе Републике.
Учешће наших врхунских спортиста - студената на Универзијади

Јули

7.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске
рекреације
7.2.1.5.
Активности
Рок извршења
Савез ће, преко својих удружених чланица, наставити да подржава и Континуирано
још више афирмише укључење радних организација у бављењу
стрељаштвом кроз различите видове рекреативних програма – Бизнис
лиге у стрељаштву, слободни термини на стрелиштима за грађанство,
организовање радничко-спортских игара
7.3. Развој и унапређење врхунског спорта
7.3.1.1.
Активности
Рок извршења
Савез ће наставити активности на усавршавању тренера и у том Континуирано
циљу ће:
-материјално помоћи у стручном оспособљавању на високим
тренерским школама за дипломиране и оперативне тренере као и
међународним курсевима ИССФ-а за Д, Ц, Б и А тренерску лиценцу
-наставити са издавањем дозвола за рад тренерима како је то
регулисано Законом о спорту, Правилом о издавању дозволе за рад
спортским стручњацима у стрељаштву и Правилником о
номенклатури спортских звања и занимања
-сарађивати са Удружењем стрељачких тренера по свим питањима

везаним за статус и оспособљавање тренера.
Тренерска комисија, која је формирана од стране Управног одбора,
требало би перманентно да предлаже Управном одбору начин
реализације стручног оспособљавања како у домаћим образовним
институцијама тако и у Тренерској академији ИССФ-а од ``Д`` до ``А``
нивоа тренерске лиценце.
Наставиће се стручно оспособљавање судија, ради подизања
властитог судијског кадра на виши ниво и у том циљу ће:
-упућивати судије са ИССФ Б лиценцом на међународна такмичења
ради стицања услова за А лиценцу
-организовати тестирање судија за стицање основних и виших
судијских звања у земљи
7.3.1.2.
Активности
-Унапредити праћење здравственог и психофизичког стања
такмичара у току године кроз сарадњу са Републичким заводом за
спорт у Београду у циљу стручног праћења и унапаређивања
психофизичког
стања
репрезентативаца,
потенцијалних
репрезентативаца,
олимпијаца
и
учесника
у
камповима
перспективних стрелаца Србије
-Наставити сарадњу са Антидопинг агенцијом Србије и радити на
бољем информисању такмичара по свим питањима везаним за
антидопинг у спору и законским одредбама у вези са тим;
-Савез ће инсистирати поштовању законске обавезе свих удружених
чланица у вези осигурања спортиста од повреда.
- Савез ће наставити са обезбеђивањем материјалних средства за
даљи развој дисциплина међународног програма у млађим
категоријама и у том смислу помоћи иницијално клубовима који се не
баве овим програмом, али и онима који се баве да га омасове.
У 2015. години, Савез ће перманентно попуњавати свој магацин
потребним асортиманом спортске стрељачке опреме, оружја и
муниције, у складу са потребама, приоритетима и расположивим
средствима, како за функционисање репрезентативних селекција,
тако и удружених чланица Савеза:
-обезбедити МК муницију и дијаболе за тренинг и такмичења за целу
сезону,
-обезбедити квалитетне мете за спровођење домаћих такмичења или
створити услове за штампање на квалитетном папиру
-обезбедити спортску опрему за државну репрезентацију
-обезбедити тестирану муницију за репрезентативце
-обезбедити сву другу потребну опрему за коју удружене чланице
покажу интересовање.
-У циљу наставка континуитета организације великих међународних
такмичења у земљи, Савез ће конкурисати за организацију Првенства
Европе ваздушним оружјем 2019. године.
-Савез ће покушати да иницира поновно установљавање Балканског
првенста, јер би оно много значило рејтингу нашег спорта у земљи
као и клубовима из којих су репрезентативци што се тиче
финансирања на локалном нивоу.
Савез ће сачинити квалитетну анализу спортско-такмичарских
резултата и услова рада репрезентативних селекција у претходном
периоду, у циљу побољшања рада и отклањања уочених евентуалних
пропуста у раду, као и побољшања услова рада репрезентације уз
максималну рационализацију у приступу спровођења планова, како за
2015. годину, тако и до краја четворогодишњег циклуса.

Рок извршења
Континуирано

До краја
године
До краја
године
До краја
године

7.3.1.3.
Активности
Рок извршења
ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА ЗА 2015
Циљеви
Репрезентација Србије у 2015 године за приоритет има следеће циљеве:
1.Испуњавање 3-5 олимпјских квота за ОИ РИО 2016 у 2015 години
2.Освајање медаља на Европским првенствима у Холандији ваздушним оружјем и
Марибору МК оружем
3.Освајање медаља на Финалу Светског купа
4.Учешће на Универзијади у Кореји и освајање медаља
5.Остали приоритети:
-увођење млађих такмичара у репрезентативне селекције
-подстицај развоја пиштољских категорија на ваздушном пиштољу
-развој селекције младих такмичара 2000-2003 годиште
-обезбеђење квалитетне и тренинг муниције за период до ОИ
1. СТРУЧНИ ШТАБ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА 2015 ГОДИНУ:
-Шеф Стручног штаба
Пејовић Срећко
Пушка:
-Координатор-тренер
Доневић Драган
-Сарадници-тренери за млађе категорије: Новковић Маријана и Икер Саша
Пиштољ:
-Координатори-тренери:
/Жене:
Аруновић Јелена
/Мушкарци:
Златић Александар
-Сарадници-тренери за млађе категорије: Нешковић Сретен, Манојловић Иван
-Лекар репрезентације:
Др. Јовановић Славиша
-Капитен репрезентације
Шекарић Јасна
У саставу Стручног штаба могу бити:
-Тренери по позиву
/сви лични тренери олимпијаца и клубски тренери репрезентативаца
-Остали
/фозиотерапеут, психолог, тренер за физичке припреме, оружар...по потреби.
Сви тренери, чланови Стручног штаба и тренери по позиву су обавезни да аплицирају
за тренерску лиценцу коју издаје ССС.
ПЛАН ТАКМИЧЕЊА СА ОКВИРНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
Такмичење

10м
10,50
10м
10м
10м
10м
иссф
10м
иссф
иссф
иссф
иссф
иссф
иссф
иссф
иссф
25,50

Руше-Словенија
Кувајт-Кувајт
Минхен-Немачка
Неусидл ан Се-Аустрија
ПЕ Арнхем-Холандија
Дортмунд-Немачка
С.Куп-Чангвон, Кореја
Е.Лига мл.- Осијек (К)
Плзен-Чешка
С.Куп-Ф.Бенинг,САД
С.Куп-Минхен,Немачка
Ол.наде-Плзен, Чешка
Е.ИГРЕ-Баку, Азербеј.
С.Куп(Јун.)-Сул, Немачк
Универзијада-Кореја
Гранд При Нови Сад
ПЕ Марибор,Словенија

Датум

10-12.01.
24-21.01.
22-26.01.
11-14.02
02-08.03.
17-25.03
08.-16.04.
01-03.05.
06-10.05
11-19.05
26.05.03.06
10-14.06.
12-28.06.
25.06-02.07
03-14.07.
02-04.07.
18-28.07

Такмичари

Тренери

ОКС

ССС

ОКС

ССС

7

19
4
8
3
18

7

4
1
2

8
9
7
9

9
9

3
8
12
3
5
12

12

3
4
4
3

3
6

Учесници

Кандидати ПЕ

5

7.000
нема
4.000
1.800
20.000

1
2
3
1
2
3

35.000
5.000
8.000
35.000
25.500
6.000

2

10.000

Јри/ке
A
A, B(2)

35.000

А
клубови
А+Јри/ке

3
6

6
10

Трошк
ССС

2
10

5

5

Kandidati za PE

А, Јри/ке пушка
А
A
Јри/ке
B rep + Jun
А
А

иссф
иссф
10м
10м
10м
10м
10м
10м
10м

С.Купа-Габала,Азербејџ
Фин.С.Купа-Минхен,Нем
Фин.Е.Л. мл.Ротне-Швед
Солин,Хрватска
Ол.наде, Нитра-Словачка
Бели Манасир.-Хрватска
Ђер-Мађарска
Загреб, Хрватска
ГП Београд

06-20.08
21-28.10.
01-05.11
24-25.10.
07-09.11.
14-16.11.
27-28.11
05-06.12.
11-13.12

9

3
5
3

10

3

2
1
1

30.000
3.000
6.000

3

6.000

А
Јри/ке

6
12

8
10
10

Jun

4
6
6
клубови
UKUPNO:

226.800

ПЛАН ПРИПРЕМА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
Место одржавања

Датум

Бар, Црна Гора
Смедерево
Билбао, Шпанија
Дортмунд, Немачка
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац или Нови Сад
Билбао, Шпанија
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Марибор
Немачка
Бар

03-09.02.
22-25.02.
23.02-02.03
23-31.03.
16-18.03
28.03-03.04
01-05.04
20.04-03.05
26.04-03.05
03-09.05
07-12.06
13-19.07
16-22.11
18-25.11

Такмичари

Тренер

OKS
1

OKS
1

SSS
17

1
3
1
5
1
1
9
1
10
10
1
2

3

12

10

1
1
1
4
1
6
1
5
5
1

Трошк
ССС

Учесници

SSS
4

2.500

1

1.500

Ивана, Горан
За ПЕ
Ивана, Горан
Ске Пишт. +
Ивана, Горан

А
Ивана, Горан
Ивана

3

5

UKUPNO:

6.000

15.000

А+Б+Ј
Максимовић +
А
За ПЕ 25,50
Зорана,Јелена
Јасна, Бобана

25.000

ПЛАН НАБАВКЕ, ОПРЕМЕ, ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
a) Из средстава Програма Рио 2016 ОКС планирана су средства за набавку оружја,
муниције, електронских мета, тренажера, разних делова опреме и резервних
делова
50.000
b) Из средстава ССС планира се набавка следеће количине МК муниције за
потребе репрезентације
-тестирана муниција
100.000
(спозорство ELEY)
-ELEY Tenex
100.000
28.000
-ELEY тренинг разна муниција
50.000
10.000
------------------------------Укупно:
38.000
Укупна средства потребна за функционисање репрезентације:
-Средства Програм РИО 2016
-средства ССС
УКУПНО:

око
око
око

150.000
250.000
400.000

OSTALE AKTIVNOSTI
a) Едукације
- едукације тренера, репрезентативаца, стипендиста МОС и учесника кампова
У сарадњи са Стручном, Судијском и Медицинском комисијом одржаће се два
едукативна семинара у Мају/Јуну и Септембру/Октобру.
Обавезне Антидопинг едукације у сарадњи са АДАС, овбавиће се по традицији на
припремама у Смедереву у Фебруару и на сајму спорта или неком другом приликом.

б) Лекарски прегледи
Два обавезна лекарска прегледа за стрипендисте МОС обавиће се у Априлу и
Новембру 2015 године а за учесника Европских игара у Бакуу, у Априлу/Мају
2015
ц) Листа кандидата
Листа канидата за репрезентативне селекције ће се ажурирати после сваког
критеријумског такмичења.
Листе репрезентативних селекција ће се објављивати на сајту Савеза после сваког
ажурирања.
д) Тестирање оружја
Обавезно тестирање МК оружја А сениоске селекције обавиће се од 22-25 Априла у
Фелбаху (Себић, Плетикосић и Микец Горан)
Тетирање ваздушног оружја ће се обавити на Светском купу у Минхену. У првом делу
сезоне обављено је тестирање на међународном такмичењу у Минхену.
е) Тренажни процес репрезентативаца реализоваће се на основу Планова личних
и клубских тренера, а на заједничким припремама репрезентације на основу
усаглашених индивидуалних планова са Спортским директором, координаториматренерима или сарадницима тренерима за млађе селекције.
ф) Сатавни део Плана и Програда репрезтентације су Критеријуми за 2015 годину.
Напомена:
Плани репрезентације неће бити могуће остварити са умањеим средствима од 23% с
којима Савез располаже у односу на пршлу године. Уколико се не обезбеде потребна
средства, задаци и циљеви се неће моћи остварити.
8. Остали циљеви
8.1.1.9.
Активности
Израда плана развоја стрељаштва у Републици и његово усвајање

Рок извршења
До краја
године

8.2.1.1.
Активности
Рок извршења
Координација са МОС-ом. ОКС-ом и ССС-ом око израде националних Континуирано
критеријума за спортске тренере
8.3.1.1.
Активности
Рок извршења
Логистичка и стручна подршка Националној платформи за Континуирано
међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори што се тиче
стрељачког спорта
8.5.1.3.
Активности
Рок извршења
Савез ће се активно укључити у припрему и учешће спортиста у Континуирано
програму ЦИСМ ако се за то створе услови од стране Министарства
одбране.
8.5.1.4.
Активности

Рок извршења

Треба остварити још бољу сарадњу са Министарством одбране и Континуирано
Генералштабом Републике Србије око укључивања наших стрелаца у
систем војних такмичења као што је ЦИСМ, на коме се гађају
дисциплине из програма ИССФ-а.
Наставити континуитет учешћа припадника Војске Србије у систему
такмичења Стрељачког савеза Србије
8.7.1.3.
Активности
Рок извршења
Преко Комисије за маркетинг и информисање Савез ће:
Континуирано
- наставити са добром сарадњом са дневним спортским листом
«Спортски Журнал» као гласилом које на најквалитетнији начин
континуирано прати дешавања у стрељачком спорту и новинаром
Бранимиром Васићем, који и ако је и пензији, наставља да
перманентно прати дешавања у стрељачком спорту и информише
јавност о томе;
- иницирати сарадњу са ТВ кућама око бољег извештавања са
домаћих и међународних такмичења, афирмативних емисија о
стрељачком спорту, заслужним појединцима, историјату итд.;
- наставити са издавањем часописа «Спортско стрељаштво» као
гласила преко кога ће се на афирмативан начин презентовати
историјски вредни резултати као актуелни резултати наших стрелаца,
пропаганду стрељачког спорта као најтрофејнијег спорта у Србији;
- организовати конференције за штампу пре и после значајних
такмичења.
Информисање удружених чланица, органа, радних тела и јавности у
2015. години, Савез ће још унапредити, првенствено преко своg вебсајтa (www.serbianshooting.rs), а комуникација ће се обављати преко
своје емаил адресе: office@serbianshooting.rs.

8.8.1.1.
Активности
Рок извршења
Савез ће спроводити активности предвиђене Акционим планом Континуирано
Националне стратегије
8.8.1.3.
Активности
Рок извршења
Савез ће финансирати допинг контроле спортиста на државним Континуирано
првенствима.
Наставиће се континуирана антидопинг едукација спортиста с обазом
да стипендисти морају да имају две едукације годишње.
Перманентно едуковање лекара репрезентације слањем на курсеве и
семинаре.

Генерални секретар:
Ненад Петковић, дипл. прав.

