
Извештај о раду УО БСС за 2017. Годину 

Министарство омладине и спорта одобрило је за 2017. Годину 1.000.000,00 

динара БСС-у . Из финансијског извештаја који ће приложити генерални 

секретар јасно је да су оваква средства недовољна за нормално 

функционисање савеза из много разлога.  

Најважнији је да је развој бриџа у Србији у његовом зачетку функционисао на 

волонтеризму који је у овим временима скоро ишчезао а други да је за 

одлазак на било које такмичење у којем репрензетујете Србију потребна 

финансијска помоћ која је за опен и женски тим употпуности изостала у 2017.  

За наступе јуниора (европско првенство за националне тимове, светско 

парско првенство ) смо у оквирима обавезујућих средстава (око 30% 

буџета)помогли а њихов одлазак није био могућ да није било помоћи EBL, 

WBF-a, i Бриџ савеза Војводине 

Развој, функционисање савеза  и организација такмичења: 

1. Бсс је или ће исплатити подстицајно 14.000,00 динара за свега 

неколико школа –курсева који су произвели ,довели нове играче , 

сходно одлукама УО БСС из ранијих година. 

2. БСС је организовао или помогао организацију  само „нужних“ 

такмичења на територији РС а то су. 

Лига Србије, Куп Србије, Трајал , Зепс, ОППС (Врњачка Бања), дамско , 

Микс , школско и универзитетско првенство. 

И у организацији ових такмичења било је пропуста  пре свега јер су за 

многе ствари одговорни волонтери –чланови и председници 

постојећих комисија 

Седнице  

3. Седнице УО су у другом делу године у којем су се усвајали календар, 

корекције календара и специфичне одлуке везане за организацију и 

плаћања су се одвијале електронским путем (искључиво због брзине и 

уштеде средстава )али се нису објављивале на сајту Савеза што је 



довело до одређених полемика, тумачења , „кулоарских „прича, које су 

итекако штетиле раду Савеза. 

Врло је занимљиво да и поред  чињенице да БСС јавно позива 

„активне“ појединце заинтересоване за просперитет Савеза да се 

укључе у рад учешћем у раду разних комисија или институционалним 

јачањем регионалног савеза или самог клуба ,за такав начин рада  не 

постоји скоро никакав одазив али зато постоји велика жеља да се 

многобројне критике истакну на јавном  гласилу –сајту савеза. 

У току 2017. Промењена су 2 члана УО , Борис Алтман по сопственом 

захтеву због здравственог стања и Вук Трнавац због тзв“сукоба 

интереса. Кооптирани су као нови чланови Ђорђе Радојчић из Новог 

Сада и Владан Тубић из Београда. 

Сматрам да је дефинисање рада Генералног секретара веома битна 

тачка у раду Скупштине јер се мора дефинисати (осим оног општег 

одређеног Статутом)и начин како се и зашто поједине комисије морају 

састајати , ко иницира потребу њиховог окупљања и које недостајуће 

правилнике и документе оне морају донети да би функционисање 

савеза било боље. 

Оцена рада органа савеза(Председник , УО ,  ГС , комисије):  

слабо, на ивици задовољавајућег  

 

 

 

Председник Бриџ Савеза Србије 

Дарко Парежанин 

 

 

 

 

 

 

 


