
ОДЛУКЕ  СА 20. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС 

ОДРЖАНЕ 26.11.2018. СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 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, Драган Милосављевић председница НО др Ида Кабок,  

ген. сек. мр Ненад Петковић, Витомир Хоман - Судијска комисија  и записничар 

Слободан Купрешанин. Изостанак је оправдао Бошко Гавовић. Седници није 

присуствовао др Мома Јаковљевић.   

          Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. Затим је  предложио дневни ред, који је УО је 

једногласно усвојио  

 

                                                          ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са 19. редовне седнице УО 

2. Верификација новоименованог члана УО Вање Булића 

3. Разматрање измена и допуна Правилника о стручном раду у ССС 

4. Именовање техничког директора ССС 

5. Усвајање извештаја са Олимпијских игара младих 

6. Усвајање извештаја са Финала Европске лиге младих 

7. Разматрање Предлога финансијског плана за 2019. годину 

8. Информација о активностима на реконструкцији и изградњи стрелишта у 

Београду, Бору, Караташу и Нишу 

9. Разматрање извештаја генералног секретара о попису оружја и спроведеним 

активностима везаним за пререгистрацију оружја у власништву ССС и 

удружених чланица 

10. Информација са састанка генералног секретара и генерала Касалице о 

могућностима лиценцирања ССС за тестирање брзине ваздушног оружја 

11. Извештај спортског директора и шефа стручног штаба о стању залиха МК 

муниције и пројекцији потреба за следећу годину  

12. Разматрање предлога Стручне комисије: 

 Програм такмичења ССС и квалификационе норме за 2019. годину 

 Календар такмичења ССС за 2019. годину 

 Критеријумска такмичења за стипендије у 2019. години 

 Котизације за наступ на такмичењима ССС у 2019. години 

 Додела две електронске мете на коришћење удруженим чланицама 

 Расподела стрељачке опреме - SAUER 

 Расподела дијабола - H&N Sport 

 Расподела МК муниције - ELEY 

13. Разматрање извештаја Дисциплинске комисије 

14. Разматрање понуда за куповину комби возила 

15. Разматрање молби за помоћ удруженим чланицама СК „Топличанин                 

1887“ и СК „Ниш 1881“      



16. Допис Стрељачког савеза за летеће мете - молба за помоћ/подршку приликом 

апликације за организацију Светског купа ИССФ у дисциплинама летећих 

мета 2021. и 2023. године 

17. Информација о предстојећим изборним скупштинама ИССФ и ЕСЦ 

18. Разматрање безбедносне ситуације на стрелишту 

19. Разно 

 

                                                        ТОК СЕДНИЦЕ 

 

ТАЧКА 1.   УО је једногласно усвојио Записник са одлукама са 19. редовне седнице 

УО. 

 

ТАЧКА 2. У складу са чланом 40. став 1. тачка 2 председник ССС Путник је на место 

досадашњег члана УО Александра Апостоловског именовао Вању Булића, новинара и 

књижевника из Београда, са трајањем мандата овог УО. 

УО је једногласно верификовао именовање новог члана УО ССС. 

 

ТАЧКА 3. УО је једногласно усвојио измене и допуне Правилника о стручном раду 

ССС којим се уводи функција техничког директора. Измењени правилник, који ступа 

на снагу одмах, ће хитно бити објављен на сајту ССС. 

 

ТАЧКА 4. У складу са усвојеним Правилником о стручном раду ССС, на предлог 

председника Савеза УО је једногласно за техничког директора са мандатом од 4 године 

именовао Николу Марића. Марић ће ступити на дужност техничког директора 01. 

децембра 2018, а његова права, обавезе и задаци ће бити регулисан уговором о 

ангажовању стручњака у спорту у ССС, у складу са релевантним законима, другим 

прописима и Правилником о стручном раду. 

 

ТАЧКА 5. УО је једногласно усвојио извештај спортског директора са међународног 

такмичења Олимпијских игара младих, које су одржане од 6. до 18. октобра 2018. у 

Буенос Ајресу, Аргентина, на коме  је наш тим освојио 2 сребрне медаље  - по једну у 

мушкој и женској категорији ваздушном пушком. 

 

ТАЧКА 6. УО је једногласно усвојио извештај спортског директора са међународног 

такмичења Финале Европске лиге младих које је одржано од 18. до 22. октобра 2018. 

године у Финској, на коме је освојена бронзана медаља. 

 

ТАЧКА 7.  УО је на предлог ген. секретара, спортског директора и стручног штаба 

усвојио радну верзију финансијског плана за 2019. годину, који има за циљ смањење 

трошкова набавки авионских карата за међународна такмичења у 2019. години, уз 

подршку МОС-а. До 10. јануара 2019. године ген. секретар и спортски директор ће 

саставити званични документ према МОС-у, а буџет је оквирно пројектован на 57 

милиона динара.  

 

ТАЧКА 8. Председник је информисао УО о активностима на реконструкцији и 

изградњи стрелишта у Београду (Царева Ћуприја и Кошутњак), Бору, Нишу, Караташу 

и Ваљеву. 

 

ТАЧКА 9 Генерални секретар је обавестио УО да је, у складу са својим надлежностима 

и сходно одлуци УО, извршио попис оружја и спровео активности везане за 

пререгистрацију оружја у власништву ССС. На основу важећег Закона о оружју и 



муницији РС, сва правна и физичка лица су у обавези да до 05.03.2019. изврше 

пререгистрацију оружја која поседују, што се односи и на стрељачке организације. ССС 

ће направити посебно упутство удруженим чланицама у вези са пререгистрацијом 

оружја у циљу поједностављења процедуре.  

Према изјави Генералног секретара, подаци Листинга МУП-а и Књиге оружја ССС 

показују да је на ССС регистровано 65 комада ваздушног и ватреног оружја. Исто 

сравњивање треба обавити и за оружје регистровано на ССЈ и СССЦГ, за шта је УО 

задужио Генералног секретара, сходно његовој надлежности. Генерални секретар је 

изјавио да поседује уредну евиденцију о спортском оружју које се физички налази код 

удружених чланица или стрелаца по различитим правним основама, а у власништву је 

ССС. Генерални секретар је изјавио да је оружје давано на реверс удруженим 

чланицама или стрелцима сходно закону и другим прописима и да је последњи пут 

оружје дато на коришћење удруженој чланици или стрелцу још 2014. године и да од 

тада није давано ниједној удруженој чланици или стрелцу. О свему наведеном 

Генерални секретар наводи да има уредну евиденцију, на основу које ће се обратити 

удруженим чланицама или стрелцима код којих се поменуто оружје налази. На предлог 

председника Савеза, формирана је радна група (Петковић, Марић, Купрешанин, 

Пантић) која ће до следећег УО дати предлог шта радити са спортским оружјем које је 

регистрованао на ССЈ, СССЦГ и ССС а налази се код удружених чланица или стрелаца 

по различитим основама. Председник Савеза је нагласио да је радна група дужна да 

припреми све што је неопходно за потпуно усаглашавање са новим законским 

одредбама на најекономичнији начин. 

 

ТАЧКА 10.   Генерални секретар је информисао УО о свом састанку са генералом 

полиције, начелником Управе за управне послове МУП-а РС, госпођом Зорицом 

Касалицом у вези са пререгистрацијом оружја у власништву ССС и удружених 

чланица. Такође је задужен ген. секретар да обавести све клубове и стрелце код којих 

се налази оружје које је регистровано на ССС да у одређеном року исто донесу у Савез 

како би се са надлежном полицијском управом (ПУ за Град Београд – ПС Чукарица)  

договорио термин  пререгистрације. ССС ће добити дозволу да издаје потврде о брзини 

ваздушног оружја, што ће појефтинити и поједноставити пререгистрацију оружја 

удружених чланица. 

 

ТАЧКА 11.  УО је једногласно прихватио Извештај спортског директора и шефа 

стручног штаба о стању залиха МК муниције и пројекцији потреба за следећу годину, 

по коме је на дан 15.11.2018. утврђена количина од 345.500 МК муниције од чега је за 

потребе репрезентације у 2019. планирано 179.550. МК метака, а за расподелу 

клубовима 111.050 МК метака и остало за резерву и рефундацију нерасподељене 

муниције репрезентативцима. 

 

ТАЧКА 12.  На предлог Стручне комисије УО је једногласно усвојио следеће 

образложене предлоге: 

1) Програм такмичења ССС и квалификационе норме 

2) Календар такмичења за 2019. годину 

3) Критеријумска такмичења за стипендије у 2019. години 

4) Котизације за наступ на такмичењима у 2019. години 



5) Додела две мете на коришћење: СК „СФС - Борац“ из Параћина и СК „М. М. 

Лукањац“ из Пирота. 

6) Расподела стрељачке опреме „SAUER“ - до 10. децембра 2018. су сви 

такмичарски региони (СССЦС - Исток и Запад) - укупно четири, дужни да дају 

предлог пет стрелаца којима би требало доделити опрему уз навођење величина  

јакне, панталона, ципела и рукавица. 

7) Расподела дијабола H&N спорт - укупно 900.000, а критеријум је број наступа на 

Првенствима Србије у 2018. у пионирским и кадетским дисциплинама. Такође је 

у циљу помоћи додељено 5.000 дијабола и 1 пакет мета за серијску пушку ССК 

„Коми“ из Бачке Тополе и СК „Одбрана“ из Беле Цркве. 

8) Расподела МК муниције ЕLЕY -  и то 74.000 ЕLЕY клуб по 10,00 РСД са ПДВ и 

ЕLЕY Тенекс по 25,00 РСД са ПДВ  по метку, као учешће у набавној цени. 

Критеријум расподеле је број наступа на Куп и Првенствима Србије МК 

оружјем у 2018. у јуниорским и сениорским категоријама. 

9) Регионални Д курс ИССФ Академије за тренере Нови Сад 18-22.12.2018. године. 

 

ТАЧКА 13. УО је једногласно усвојио извештај Дисциплинске комисије у спору између 

СД „Чика Мата“ и тренера Ивана Манојловића. 

 

ТАЧКА 14. УО задужује ген. секретара, техничког директора, спортског директора и 

рачуноводство ССС да до следеће седнице сачине предлог када је најрационалније  

отворити поступак набавке комби возила за потребе Савеза. 

 

ТАЧКА 15. УО је разматрајући дописе СК „Топличанин 1887“ и СК „Ниш 1881“ 

закључио да ће кроз програм помоћи удруженим чланицама у складу са усвојеним 

критеријумима овим клубовима бити прослеђена одређена количина дијабола. Захтеву 

СК “Ниш 1881“ за набавку електронских мета није могуће изаћи у сусрет јер програм 

помоћи удруженим чланицама не предвиђа набавку ел. мета. Савез је спреман да 

помогне СК „Ниш 1881“ у процесу опремања новог стрелишта, директним укључењем 

у разговоре са локалном самоуправом и привредним субјектима.   

 

ТАЧКА 16.  У вези дописа Стрељачког савеза за летеће мете - молба за помоћ/подршку 

приликом апликације за организацију Светског купа ИССФ у дисциплинама летећих 

мета 2021. и 2023. године, УО је потврдио одлуку УО из претходног сазива којом се 

било каква подршка Стрељачком савезу за летеће мете условљава плаћањем остатка 

неизмиреног дуга који Савез за летеће мете има према ССС. 

 

ТАЧКА 17. УО је информисан о предстојећим изборним скупштинама ИССФ и ЕСЦ на 

којима ће наши делегати бити председник ССС Путник Ненад и ген. секретар Петковић 

Ненад. Наша делегација ће на предстојећој Изборној скупштини у Минхену гласати за 

Владимира Лисина за функцију председника ИССФ и Александра Ратнера - за 

функцију генералног секретара ИССФ.   

 

ТАЧКА 18. УО је оценио да је безбедносна ситуација на стрелишту лоша, да се од 

стране корисника, неуписивањем у дневну књигу гађања, не поштује усвојени кућни 



ред. Ради побољшања ситуације треба хитно уградити камере за видео надзор, у 

пуцаони за обуку у руковању оружјем. Такође је закључено да сви корисници 

стрелишта „Царева ћуприја“ пре изласка на ватрену линију морају да буду 

евидентирани од стране управника стрелишта Слободана Купрешанина, и уписани у 

дневну књигу корисника стрелишта. Инструктор који спроводи обуку у руковању 

оружјем, или контролише лица која у комерцијалне сврхе користе пуцаону, не сме 

никоме омогућити излазак на ватрену линију без претходне потврде управника 

стрелишта о извршеном евидентирању лица. Ово обавештење је потребно истаћи на 

улазним вратима пуцаоне и на огласној табли.  

 

ТАЧКА 19. РАЗНО  

1) УО је једногласно донео одлуку да се за потребе организације Европског 

првенства ваздушним оружјем у пара-стрељаштву које се одржава у Београду - 

хала Белекспо од 7-9.12.2018. уступе на бесплатно коришћење 40 комплетних 

електронских мета SIUS ASCOR као и припадајућа опрема. 

2) УО је једногласно прихватио иницијативу СД „Панчево 1813“ везану за 

организацију војног такмичења у систему ЦИСМА, које би се организовало на 

војним стрелишту у Панчеву. УО је закључио да треба по овом питању 

наставити разговоре са Војском Србије. 

3) УО је једногласно, на предлог Судијске комисије, усвојио измене и допуне 

Правила такмичења за дисциплину ПАП – финале. 

4) На предлог потпредседника Милошевића, УО је донео одлуку да Комисија за 

унапређење рада Савеза размотри тренутно пословање и предложи механизме за 

побољшање рада предузећа „Шампион комерц“ доо, чији је оснивач и већински 

власник ССС.  

5) На предлог потпредседника Марића, УО је донео одлуку да се у што хитнијем 

року плати наслеђени дуг из 2015/16. године за сервисирање електронских мета 

у износу од око 340.000 РСД. 

6) На предлог Соколског савеза Србије да се поводом 100 година од краја Првог 

светског рата одреди датум за обележавање овог датума стрељачким 

такмичењима, УО ССС је задужио Купрешанин Слободана да од Соколског 

савеза прибави детаљније информације у вези ове манифестације, како би УО 

могао да размотри наведени захтев. 

 

 

Седница УО је закључена у 15,40. Записник са одлукама је састављен 12.12.2018.  

 

 

 

        ЗАПИСНИЧАР                                                              ПРЕДСЕДНИК УО ССС 

Слободан Купрешанин                                                               др Ненад Путник 


