ОДЛУКЕ СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ
27. МАРТА 2018. СА ПОЧЕТКОМ У 13,15 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА

Присутни:`председник Савеза Др Ненад Путник, потпредседници Др Младен
Милошевић и Никола Марић, чланови УО Миодраг Фрич, Живица Димковић, Драган
Доневић, Милан Парезановић, Бошко Гавовић, председница НО Др Ида Кабок,
Спортски директор ССС (СД ССС) Драган Марковић, председник Комисије за
издавачку делатност - Синиша Вељковић и записничар Слободан Купрешанин.
Оправдано одсутни чланови УО - Др Мома Јаковљевић и Александар Апостоловски
као и ген. секретар Савеза Мр. Ненад Петковић.
Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји
кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио Дневни ред 13. редовне седнице
УО ССС. Једногласно је усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање записника са 10. редовне, 11. и 12. електронске седнице УО
2. Разматрање предлога Стручне комисије
3. Уговор о спонзорству са Телекомом Србија - информација и доношење Одлуке
о употреби, планирању и начину коришћења спонзорских средстава
4. Формирање радне групе за реконструкцију стрелишта „Царева Ћуприја“ и
разматрање и усвајање предлога идејно-архитектонског решења спортског
борилишта и управне зграде
5. Разматрање предлога Тренерске комисије
6. Предлог спортског директора ССС о саставу репрезентације на Светском купу у
Чангвону - Јужна Кореја
7. Разматрање предлога спортског директора ССС у вези списка категорисаних
стрелаца и тренера при ОКС у Програму – Токио 2020
8. Извештај спортског директора ССС са ПЕ ваздушним оружјем у Ђеру Мађарска
9. Разматрање предлога спортског директора ССС о саставу репрезентације на
ваздушном оружју за Медитеранске игре у Тарагони - Шпанија
10. Размазтање захтева за изнајмљивање опреме Олимпијског комитета Црне Горе
11. Одговор УО на допис СК „М.М. Лукањац“ - Пирот
12. Разно - А) Усвајање Правилника о регистрацији и праву наступа
стрелаца
Б) Разматрање дописа СК “Нови Београд-Ушће“ везано за
цене кампа у Караташу из августа 2017.
В) Доношење Одлуке о пријему нових стрељачких
организација у чланство ССС
Г) Информације председника Свеза о скорашњим дешавањима

ОДЛУЧИВАЊЕ
ТАЧКА 1. УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 10. редовне, 11. и 12.
електронске седнице УО.
ТАЧКА 2. УО је једногласно прихватио предлог Стручне комисије о организовању
Кампа перспективних стрелаца у Новом Саду ваздушном пушком тростав и пиштољем
на 10 м, који се одржава 2-5. априла 2018. године уз учешће 25 стрелаца и 11 тренера.
ССС обезбеђује за сваког учесника 500 дијабола, а смештај и исхрана су планирани у
хотелу „Војводина.“
УО је једногласно прихватио предлог Стручне комисије о организовању
Кампа перспективних стрелаца у Београду - „Царева Ћуприја“ МК пиштољем на 25м,
који се одржава 2-5. априла 2018. уз учешће 8 стрелаца и 3 тренера. ССС обезбеђује за
сваког учесника 400 мк метака, а смештај и исхрана су планирани у хотелу
„Шумадија“.
ТАЧКА 3. УО је прихватио информацију председника Савеза о закључењу спонзорског
уговора између ССС и Телекома Србија, као и о битним елементима, правима и
обавезама који проистичу из Уговора. Уговор је закључен на две године, а 2019. године
би требало да се сачини Анекс угвора којим ће се дејство Уговора продужити за још
годину дана уз могућност повећања средстава у трећој, олимпијској, години.
На предлог потпредседника Милошевића, УО је једногласно донео Одлуку
којом се дефинише употреба, планирање и начин трошења спонзорских средстава, као
и који су субјекти укључени у овај процес и механизам одлучивања. Ова одлука има за
циљ да обезбеди транспарентност у трошењу спонзорских средстсва као и гаранцију да
ће се средства употребити у функцији врхунског и развоја перспективног спорта.
Прописан је начин правдања спонзорских средстава према Телекому, МОС-у и НО
ССС.
УО је донео једногласну одлуку о формирању радне групе за праћење
уговорних обавеза прама Телекому Србија у саставу: Бошко Гавовић, Миодраг Фрич,
Синиша Вељковић и Слободан Купрешанин.
ТАЧКА 4. УО је једногласно уз образложење Путника и Марића прихватио предлог
идејног решења реконструкције стрељане и управне згарде на стрелишту „Царева
Ћуприја“. Решење је бесплатно урадио Архитектонски студио ПРОАМБО. На управној
згради ће бити промењена кровна конструкција уз покривање атријума, или ће на
њеном месту бити изграђена спортска дворана са административним делом од 1300 м 2.
Идејно решење ће бити презентовано у МОС-у уз пратећу документацију. УО је такође
формирао радну групу за реконструкцију стрелишта „Царева Ћуприја“ у саставу:
Живица Димковић, Дејан Мијаиловић, Драган Доневић и Слободан Купрешанин.
ТАЧКА 5. УО је на предлог Тренерске комисије усвојио:
а) Критеријуме за учешће спортских стручњака и спортиста на курсевима ИССФ
академије:
 А и Б ниво - директно по позиву ИССФ академије
 Ц ниво - кандидати треба да су спортски стручњаци или спортисти Заслужног и
Интернационалног ранга, са најмање 25 напуњених година старости, активно

познавање енглеског језика уз достављање кратке биографије на истом, а
пријава мора да буде оверена од стране Клуба.
 Д ниво - кандидат мора да да буде активан тренер најмање 3 године или стрелац
најмање Националног ранга, са најмање 21 напуњеном годином старости уз
дискреционо право Комисије да процени његов рад у Клубу, пријава мора да
буде оверена од стране Клуба.
б) Курс за развој тренерске и организационе структуре: најмање 25 напуњених година
старости, активно познавање енглеског језика уз достављање кратке биографије на
истом, приоритет имају кандидати који су укључени у рад се тренерима - чланови
Тренерске и стручне комисије, селектори и координатори, директори или секретари
стрељачких савеза или Клубова.
в) Израда тренерских легитимација за тренере са дозволом за рад у ССС, а величина
би одговарала судијским легитимацијама.
г) Тренерску комисију треба допунити са још два члана у делу овлашћења Комисије
за издавање дозвола за рад чиме би се испунили услови предвиђени Законом и
правилником о издавању дозвола за рад у ССС. Усвојено је да сем Горана Максимовића
као представника Високе спортске и здравствене школе из Београда, у Комисији буду и
Ненад Петковић и Слободан Купрешанин.
д) два кандидата за Ц курс по пријави ССС су Алина Себић и Горан Стојановић, док
за Курс за развој тренерске и организационе структуре кандидати су Јелена Аруновић и
Горан Микец.
УО је одложио доношење Одлукe о финансирању или суфинансирању кандидата за Ц
ИССФ курс.
ТАЧКА 6. УО је једногласно прихватио предлог спортског директора о саставу
репрезентације за наступ на СК у Чангвону - Република Кореја од 20-28. априла 2018. и
то
Сениори пушка
1. Стефановић Милутин
2. Плетикосић Стеван
3. Себић Миленко
Сениори пиштољ
1. Гргић Димитрије
2. Микец Дамир

Сениорке пушка
1. Арсовић Андреа
Сениорке пиштољ
1. Аруновић Зорана
2. Величковић Момчиловић
Бобана

Стручни штаб
Доневић Драган, вођа тима и тренер за пушку
Микец Горан, и Аруновић Јелена - тренери за пиштољ
СК се финансира преко ОКС кроз програм „Токио 2020“
ТАЧКА 7. УО је, на предлог Спортског директора, једногласно усвојио списак
категорисаних стрелаца и њихових тренера у програму „Токио 2020“:



прва категорија: Андреа Арсовић - тренер Драган Доневић
- Зорана Аруновић - тренер Јелена Аруновић
- Дамир Микец - тренер Горан Микец
друга категорија: Стеван Плетикосић - тренер Немања Миросављев
- Милутин Стефановић - тренер Драган Донавић
- Бобана Величковић Момчиловић - тренер Јасна Шекарић



- Димитрије Гргић - тренер Митја Гргић
трећа категореија: Миленко Себић - тренер Алина Себић



мешовити парови: Дамир Микец и Зорана Аруновић - тренер Горан Микец
Милутин Стефановић и Андреа Арсовић - Д. Доневић



развојни програм II група: Милица Бабић, Лазар Ковачевић и Марија
Малић - тренер координатор Драган Доневић

ТАЧКА 8. УО је једногласно прихватио предлог СД о саставу репрезентације за
учешће на Медитеранским играма ваздушним оружјем које се одржавају у Тарагони Шпанија од 22. јуна до 1. јула 2018. и то:
ПУШКА (Ж) - Андреа Арсовић и Милица Бабић,
ПИШТОЉ(Ж) - Зорана Аруновић и Бобана Момчиловић-Величковић,
ПУШКА (М) - Милутин Стефановић и Лазар Ковачевић,
ПИШТОЉ (М) - Дамир Микец и Димитрије Гргић
ТРЕНЕРИ - шири списак - Драган Доневић, Јелена Аруновић, Горан Микец и Јасна
Шекарић.
ТАЧКА 9. Једногласно је усвојен извештај СД ССС са ПЕ у Ђеру - Мађарска од 16-26.
фебруара 2018. Учествовало је 48 земаља са рекордних 985 наступа (наших 19 стрелаца
са 31 наступом) уз освајање 4 сребрне и 3 бронзане медаље и рангирање на 7. месту у
олимпијским дисциплинама.
ТАЧКА 10. УО је прихватио захтев СС Црне Горе и ОК Црне Горе везан за
изнајмљивање и монтажу 20 ел. мета и опреме за техничку контролу, као и за услуге од
6.500 евра за организацију 18. Игара малих земаља Европе које ће се одржати у Будви у
мају 2019. године.
ТАЧКА 11. Једногласно је на предлог СД усвојен текст одговора на допис СК „М.М.
Лукањац“ из Пирота од 04.01.2018. године. Задужује се стручна служба да одговор
достави Клубу.
ТАЧКА 12. – РАЗНО:
А) УО је донео радни закључак, којим се одлаже разматрање Правилника о
регистрацији и праву наступа стрелаца уз обавезу Комисије за регистрацију да за
следећу редовну седницу УО достави образложење понуђеног текста Правилника.
Б) УО се упознао са дописом СК „Нови Београд - Ушће“ у вези са различитим ценама
за учеснике (за Савез и самофинансирујућих стрелаца) Кампа перспективних стрелаца
у Караташу у августу 2018. у организацији Завода за спорт и медицину спорта РС. УО
ће у циљу превазилажења проблема обештетити Клубове учеснике Кампа кроз
стрељачки материјал у укупном износу од око 70.000 динара.
В) УО је једногласно, у складу са чланом 36 .став 1. тачка 19. Статута, а на предлог
Статутарно-правне комисије, донео Одлуку о пријему нових стрељачких организација
у чланство ССС у статусу придружених чланица за 2018. годину и то:
- Спортски стрељачко-стреличарски клуб „ТИМОК 1887“ из Зајечара,
- Стрељачко удружење „ПАМУКА“ из Панчева и
- Спортско удружење „БОРАЦ ММ“ из Алексинца

Г) УО је од стране председника Путника обавештен о пријему код Председника
Републике Србије господина Александра Вучића, учешћу на редовној седници
Скупштине ОКС у Тршићу и састанцима везаним за реконструкцију стрелишта
„Царева Ћуприја“.
13. редовна седница УО је закључeна у 15,35 часова. Записник је сачињен 3. априлa
2018. године.
Записничар
Слободан Купрешанин

Председник
Др Ненад Путник

