
 

 

        ОДЛУКЕ СА  18. СЕНИЦЕ УО  ССС ОДРЖАНЕ 20. 05 2014. ГОДИНЕ СА   
                  ПОЧЕТКОМ У 13.15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА 
 

 

ПРИСУТНИ : Председник Машовић Синиша, потпредседник Релић Небојша, 
чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан, Хоман Витомир, 
Зорић Бошко, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, затим Петковић Ненад- 
Генерални секретар Савеза, Пејовић Срећко- Спортски директор 
репрезентације(СДР) Никола Марић- Стручна комисија и Купрешанин Слободан- 
записничар. Одсутни чланови УО  Обрад Стевановић и Миле Ђапић. 
 
                                                         Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Усвајање записника са 13, 14,15 ,16 и 17. седнице Управног одбора  

2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне 
седнице УО 

3. Разматрање предлога Стручне комисије и проблематика рада Комисије 

4. Разматрање и усвајање предлога Апликације за финансирање редовне 
делетности Савеза у 2015.години. 

5. Разматрање и усвајање допуне препоруке о начину расподеле награда које 
остваре тренери за резултате стрелаца на међународним такмичењима 

6. Разматрање и доношење одлуке о набавци муниције,оружје и опреме у 
2014.години 

7. Разматрање и доношење одлуке о коришћењу простора Савеза у 
Косовској 9 

8. Разно.А) Питања у вези са Ванредном  ситуацијом у Србији 

                 Б) Предлог изгледа евиденционог картона за лекарске прегледе и 
унифициране стрељачке клупске  чланске књижице 

                 В) Доношење Одлуке  о саставу стручног штаба и репрезентације за 
Међународно такмичење Олимпијске наде  у Плзену 

 
  ТАЧКА 1  
 
УО је једногласно усвојио записнике са 13 (са изменама и допунама), 14, 15, 16 и 
17 седнице УО. 
 
  ТАЧКА 2 
УО једногласно усвојио Информација о раду и реализованим задацима између 
две редовне седнице УО уз писмену допуну СДР са такмичења из Форт бенинга и 
Плзена. Такође су једногласно  усвојени  следећи радни закључци. А) да је због 
уочених проблема око реализације припрема и кампова везаних за ЈН, потребно 
пре истека рока за пријаву на Конкурс за ЈН контактирати како правна лица која 
испуњавају исловеза конкурисање, тако и домицилне стрељачке организације.  
Б) Налаже се Стручној служби да Комисији за дозволе за рад стави сва потребна 
документа како би Комисија почела са радом В)Обавезује се Стручна служба да 
припреми информацију везану за испуњавање обавеза клубова-дужника по 
уговорима о плаћању дуга на рате према Савезу као и израде пресека дуговања 
закључно са 30. јуном. 



   ТАЧКА  3 
    УО је донео Радни закључак којим се констатује да не постоји одлука и 
критеријуми за слање кандидата на курсеве. Задужује се Комисија за дозволе за 
рад и Удружење стрељачких тренера Србије да израде Критеријуме за 
усавршавање спортских стручњака у ССС и План усавршавања тренера за 
календарску годину.    
   УО је задужио Статутарно-правну комисију да припреми прелазну регулативу о 
овлашћењима за организацију Куп такмичења и Кампова. Такође је једногласно 
усвојена информација Стручне комисије  везана: за Кампове у 2014;израду нових 
и измене и допуне постојећих аката ССС и едукацију тренера у оквиру ИССФ 
тренерске академије. 
   УО је  одбио оставку Спасојевића за рад у Стручној комисији , потврдио своју 
одлуку о измењеном саставу Стручне комисије и закључио да она мора да ради у 
складу са Статутом и Правилником о стручном раду. 
 
   ТАЧКА  4 
    УО је једногласно  усвојио предлог Апликације за финансирање редовне 
делатности ССС у 2015. години.   
 
   ТАЧКА  5 
      УО је донео Одлуку да измени Препоруку о начину расподеле награде које 
остваре тренери за резултате стрелаца на међународним такмичењима, по којој 
од освојене тренерске награде Личном тренеру припада 50%, СДР 15% , Тренеру 
репрезентативне селекције 15%, ССС 10% и Клубу за који је регистрован стрелац-
освајач медаље 10% од награде. 
 
  ТАЧКА  6 
. На основу образложења и предлога  СДР Пејовића и Ген. секретара Петковића УО је 
донео Одлуку о набавци следеће опреме, муниције и оружја : Електронска мета 
Megalink, додатак за 25 ili 50m                                                                    2  комада                                                                                                                                                                                                               
Електронска мета SIUS Laserscore, додатак за 25 ili 50m                      2 комада 
Тренажер SCATT Mx-02                                                                                5 комадa 
 
а) Набавка спортског малокалибарског и ваздушног оружја и то: 
Ваздушна пушка марке Walther, модел LG 400, калибар 4,5mm                         1 
комад 
Ваздушна пушка марке FWB, модел 800,  калибар 4,5mm                                   1 
комад 
Mалокалибарска пушка, марке WALTHER модел KK 300, калибар 4,5mm        2 
комада 
Ваздушни пиштољ марке  STEYR  модел LP 10, калибар 4,5mm                       17 
комада 
Малокалибарски пиштољ марке MORINI, модел CM 84E, калибар 5,6mm       2 
комада 
Малокалибарски пиштољ марке PARDINI, модел SP,  калибар 5,6mm             1 
комад 
 
Б)Набавка муниције марке Eley, калибар 5,6 mm и то: 
- Tenex Selected    260.000 комада 
- Tenex Match OSP 20.000 комада 
- Tenex Club 180.000 комада 
 
В)Набавка дијаболо куглица ХН,кал. 4,5 мм и то; 
- Дијабола спорт – 2.000.000 ком. 
-Дијабола Финал меч- 1.000.000.ком 



 

Г) Набавка  мета различите врсте и количина у вредности 800.000.динара. 
 
 
  ТАЧКА  7 
   На основу предлога Стручне службе Савеза УО је донео следећу Одлуку: 
Стан у Косовској 9, укњижено власништво ССС, по обављеној адаптацији 
се издаје у закуп. Задужује се Комисија за објекте и опрему да са Стручном 
службом Савеза направи план и предрачун трошкова радова за 
реновирање стана и о томе извести УО ССС. 
 
  ТАЧКА 8 
 А) УО је  једногласно донео Одлуку да се  због ванредне ситуације у 
Србији мења Календар такмичења и отказује 2. Коло купа ССС, тако да ће 
се у 2014 одржати још само једно коло Купа и то 7 и 8. јуна и финале кола 
Купа 28. и 29. јуна 2014. године.    
   УО такође изражава захвалност свим стрелцима, стрељачким радницима 
и удруженим чланицама што су се укључили у пружању помоћи лицима 
који су настрадали у поплавама. У акцију су се лично укључили 
репрезентативци , а Савез је донирао робе у вредности од 60.000 динара, 
која је већ допремљена у ОКС. УО је донео Одлуку да Савез  из сопствених 
средстава учествује у донацији још до 100.000 динара, а чланови УО ће  се 
одрећи једне дневнице. Петковић је додао да ће по добијању информације 
о начину уплаћивања новчане  помоћи, и сви запослени у Савезу 
уплатити најмање једну дневницу тј до 10% једномесечне зараде. 
   Савез ће по добијању информације о штети коју су на стрељачким 
објектима и опреми  претрпеле удружене чланице, у границама својих 
могућности помоћи на отклањању штетних последица. 
 
Б)  После краће дискусије УО ССС је једногласно донео Одлуку којом се 
задужује Стручна служба Савеза да у што краћем року изради предлог 
решења Евиденционог картона лекарскиих прегледа(обавезан за сва 
такмичења од 01. октобра 2014.године) ,  обрасца Стрељачке књижице 
ССС и решење Књиге чланства. 
    
. 
 В) УО је једногласно донео Одлуку о саставу  стручног штаба и стрељачке  
репрезентације за такмичење Олимпијских нада у Плзену  16-22 јуна и то 
         -ЈУНИОРИ ПУШКА 
Стеван Јовановић, Андрија Миловановић, Милош Ивановић, Јован 
Цицевски.......... сви МК и ваздушна 
        - ЈУНИОРКЕ ПУШКА 
Милица Бабић, Нина Радуловић, Марта Биреш, Тијана Коларик, Сања 
Вуксановић........све МК и ваздушна и Тиха Тодоровић...само ваздушна 
         -ЈУНИОРКЕ ПИШТОЉ 
Ана Алентијев... МК и ваздушни, Јована Драгачевац и Леа Алексић... само 
ваздушни 
         -ЈУНИОРИ ПИШТОЉ 
Витомир Туцовић... МК и ваздушни 
         -ТРЕНЕРИ 



Икер  Саша, Хартнер Душан, Маја Новковић, Сретен Нешковић и Бобан 
Марковић 
          -ВОЂА ПУТА 
Сретен Нешковић                                   списак саставио СДР Срећко Пејовић 
 
 
 
 
 
Седница је завршена у 18,10.          Записник састављен 27. 05. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Записничар                                                        потврђује Председник ССС 
СЛОБОДАН КУПРЕШАНИН                                           СИНИША МАШОВИЋ 
         
 
 
 

 


