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УДРУЖЕНИМ ЧЛАНИЦАМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење о набавци опреме у 2021. години 
 
 
Обавештавају се удружене чланице да се на основу одлуке Управног одбора Савеза од 05.10.2021. године 
кроз Програм помоћи клубовима за 2021. годину организује набавка спортске стрељачке опреме за развојни 
програм ССС. У складу са одлуком, Савез је постигао договор са произвођачима оружја и остале опреме о 
набавци по знатно сниженим ценама, ради пружања помоћи и подстицаја спортистима и удруженим 
чланицама. Уместо пуне купопродајне цене, удружене чланице плаћају износ партиципације, под условом 
да писаном изјавом гарантују да ће бити крајњи корисници. Савез на овај начин обезбеђује остварење 
циља набавке (помоћ спортистима и клубовима) и спречава евентуалну пренамену (вршење даље продаје 
опреме стечене по бенефицираној цени), чиме се поштује принцип улагања средстава у непрофитну сврху - 
развој спортског стрељаштва. 
 

Врста опреме Партиципација у набавној 
цени за удружене чланице Напомена 

МК пушка 
Anschutz 1907 Precise Alu  198.000,00 динара са ПДВ-ом 

Удружене чланице могу реализовати 
набавку наведене опреме у 2021. или у 
2022. години, а све у складу са својим 
потребама и финансијским плановима. 
 
У Обрасцу пријаве је потребно навести 
конкретне количине за реализацију по 
годинама. 

МК пушка 
Walther KK500 Blacktec 198.000,00 динара са ПДВ-ом 

МК пиштољ 
Hammerli X-Esse Sport 60.000,00 динара са ПДВ-ом 

Скат тренажер 
Scatt MX-W2 98.000,00 динара са ПДВ-ом 

Електронска мета 
Sius HS10 USB-LON  
(клуб верзија за монтажу на лаптоп) 

120.000,00 динара са ПДВ-ом 

 
Позивају се удружене чланице Стрељачког савеза Србије да у складу са својим финансијским плановима за 
реализацију набавки спортске опреме у 2021. и 2022. години, доставе попуњен Образац пријаве за набавку 
спортске опреме у 2021/22. години до 11.10.2021. године на адресу: n.maric@serbianshooting.rs - Никола 
Марић, тел: 062/255-383. 
 
По истеку рока за пријављивање, уколико потраживања клубова буду већа од предвиђене количине за 
набавку, Стручна комисија ће направити предлог Листе клубова са конкретним количинама за набавку.  
 
По усвајању Листе, клубови ће добити предрачуне на одобрену количину, а по извршеној уплати, биће 
организовано преузимање у просторијама Савеза или на неком од такмичења. 

 
 

Спортски директор 
 
 

Драган Марковић 
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