
ОДЛУКЕ СА 25. РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ  

11. AПРИЛА 2019. 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, затим председница НО др Ида 

Кабок, ген. сек. мр Ненад Петковић, спортски директор ССС (СД ССС) Драган 

Марковић, председник Судијске комисије Витомир Хоман и записничар Слободан 

Купрешанин.  

          Одсутни: чланови УО Вања Булић, Бошко Гавовић, Мома Јаковљевић 

          Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио дневни ред 25. редовне седнице 

УО ССС. Једногласно је усвојен следећи  

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 22, 23. и 24. електронске седнице УО 

2. Разматрање предлога Стручне комисије 

а) Информација о извршењу одлука и закључака са 19. седнице УО од    

     26. новембра 2018. 

б)  Измене Календара такмичења 

               в) Организација Кампова перспективних стрелаца – Нови Сад и Караташ  

               г)  Подршка развојном програму за пиштољ     

               д) Организација ИССФ судијског курса за електронске мете 

           3.   Размарање предлога спортског директора ССС 

               а) Предлог  састава репрезентације Србије на СК у Кини - Пекинг 

               б) Предлог  састава репрезентације Србије за међународно такмичење у    

                    Чешкој - Плзен 

               в) Предлог  састава репрезентације Србије за квалификације Европског    

                    лиге младих – Нови Сад 

               г)  Извештај о коришћењу спонзорских средстава у 2018. и план    

                    коришћења истих у 2019. години 

          4.  Доношење Одлуке о верификацији удружених чланица Савеза за 2019. г 

          5.  Разматрање предлога  Судијске комисије 

          6.  Разматрање предлога Комисије за признања и награде 

          7.  РАЗНО: А) Тренерска комисија – избор новог председника Комисије 

                              Б)  Примедба СК „Нови Београд-Ушће на организацију 1. кола     

                                    Купа у Панчеву 

                               В) Информација о повраћају 1,8 милона динара МОС-У 

                               Г) Информација о ПЕ на ваздушном оружју  у Осијеку - Хрватска 



                               Д)  Разматрање новонасталих дугова удружених чланица према     

                                     Савезу 

                              Ђ) Информација о изградњи стрелишта у Бору и Царевој Ћуприји 

                              Е)  Оквирно одређивање термина за Седницу Редовне годишње  

                                   Скупштине ССС у 2019. години. 

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

 

ТАЧКА 1. УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 22, 23. и 24. 

електронске седнице УО. 

   

ТАЧКА 2. Након уводног излагања и образложења Марића, УО је једногласно усвојио 

следеће информације и предлоге Стручне комисије: 

а) Информације о извршењу одлука и закључака са 19. седницe УО од 26. новембра 

2018.:  

 Две СИУС електронске мете које су додељене на коришћење СК „М.М. 

Лукањац“ из Пирота и СК „СФС Борац“ из Параћина потребно је испоручити и 

инсталирати у Пироту и Параћину. 

 Извршена је расподела укупно 900.000 дијабола H&N спорт удруженим 

чланицама које се баве развојним програмом,  

 Извршена је расподела 20 комплета SAUER стрељачке опреме удруженим 

чланицама које се баве развојним програмом, 

 По предвиђеној расподели 74.000 мк метака ELEY Club и 37.000 мк метака 

ELEY Tenex удруженим чланицама, већи део клубова је уплатио учешће у 

набавној цени и преузео муницију. Од прикупљених средстава за учешће у цени 

мк муниције формираће се фонд за набавку додатне количине муниције у 2019. 

години.  

 Враћен је дуг репрезентативцима из 2015, 2016. и 2017. у количини од 37.000 

ELEY Tеnех метака. 

 

б) Због измена школског и ЕСЦ и ИССФ Календара, уз предходну сагласност 

организатора Куп такмичења, усвојени су нови термини у Календару ССС: 

- 01.05 - 05.05. I Камп перспективних стрелаца Србије 3х20 10м, Нови Сад (Нови 

Сад 1790). 

- 17.05 - 19.05. Европска лига младих, квалификације, 10м, Нови Сад. 

- 07.06 - 09.06. II коло Купа ССС, А програм, 25м/50м и Б програм, 10м 3x20, 

Нови Сад. 

- 08.11 - 10.11. Међународно такмичење "Олимпијске наде", 10м, Нитра, 

Словачка. 

- 16.11 - 17.11. II коло Купа ССС, А програм, 10м, Ниш (Ниш 1881). 

 

 

 

 

 



в)  

 Организовање 1. кампа перспективних стрелаца у Новом Саду ваздушном  

пушком у троставу 3х20, који се одржава од 1. до 5. маја 2019. уз учешће 26 

стрелаца и 9 тренера. ССС обезбеђује за сваког учесника 500 дијабола (13.000) 

из магацина Савеза, а смештај и исхрана су планирани у хотелу „Војводинa“, уз 

оквирну  цену пуног пансиона од 3.000 динара. 

 Организовање 2. кампа перспективних стрелаца у Караташу ваздушним 

оружјем, који се одржава 22-29. јула 2019. Списак учесника ће Стручна комисија 

накнадно саставити у зависности од резултата у ваздушној сезони. 

 

 г) У циљу подршке развојном програму за пиштољ, организује се набавка 100 

комплета Hammerli AP20 ваздушних пиштоља, стрељачких ципела Sauer Easy Top и 

Sauer тракe за главу са сенилом, са учешћем у цени за удружене чланице од 48.000 

динара са ПДВ-ом и роком пријаве до 1. јуна 2019. године. Од тако прикупљених 

средстава ће се формирати фонд за набавку стрељачке опреме у 2020. години. 

 

д) Организовање ЕСТ ИССФ курса у Београду од 17-22.10.2019. уз учешће 25 

полазника, предавач је Вили Грил (Немачка), котизација износи 70 евра за ИССФ + 

трошкови смештаја и исхране. 

   

ТАЧКА 3.  УО је прихватио информацију спортског директора Драгана Марковића:   

а) Састав репрезентације Србије на СК ваздушним и мк оружјем који се одржава  

19-29.04.2019. у Пекингу, Кина: 

 

 сениори пушка                                                         сениорке пушка                                                                             

1. Стефановић Милутин                                   1.  Арсовић Андреа 

2. Плетикосић Стеван                                       2. Малић Марија 

3. Себић Миленко                                             3. Сања Вукашиновић 

4. Ковачевић Лазар 

сениори пиштољ                                                      сениорке пиштољ 

1. Гргић Димитрије                                              1. Аруновић Зорана  

2. Микец Дамир                                                    2. Величковић-Момчиловић Бобана 

3. Петров Душан                                                   3. Миловановић Јасмина  

стручни штаб  

Доневић Драган-вођа тима  и тренери Икер Саша, Аруновић Јелена, Јасна Шекарић, 

Горан Микец и Армуш Милан. 

Укупан оквирни трошак је 40.470 евра или 4.860.000 динара 

 

б) Састав репрезентације Србије на међународном турниру у Плзену, Чешка од 01.05. 

2019. 

сениори пушка                                                         сениорке пушка                                                                             

    1. Стеван Јовановић                                             1. Драгана Тодоровић 

    2. Алекса Митровић 

 

сениори пиштољ                                                      сениорке пиштољ 

    1. Стефан Тодоровић                                            1.  Катарина Марицки 

                                                                                       2. Јелена тодоровић 

Вођа пута је Иван Манолјовић, тренер Сретен Нешковић. 

Укупан оквирни трошак је 3.600 евра или 432.000 динара. 

 



в) Састав репрезентације за Квалификације Европске лиге младих 17.-19.05.2019. Нови 

сад 

 ТИМ  ПУШКА                                                            ТИМ ПИШТОЉ 

  1. Теодора Вукојевић                                             1. Јована Тодоровић 

  2. Кристина Лазаревић                                           2. Нађа Мартиновић 

  3. Милица Ристић                                                    3. Јелена Тодоровић 

  4. Ђорђе Савић                                                        4. Душан Бојић 

  5. Марко Ивановић                                                  5. Златомир Марковић 

  6. Душан Стојадиновић                                          6. Урош Ивановски 

  Р1. Александар Харван 

  Р2. Сава Љујић 

Тренери су Драган Доневић, Саша Икер, Иван Манојловић, Јелена Аруновић и Дарко 

Јовановић.  

   Укупан оквирни трошак  2.320 евра или 280.000 динара. 

 

г) 

 Извештај о коришћењу спонзорских средстава у 2018. – од планираних 

13.200.000 динара реализовано је 5.700.000 динара, а за реализацију у 2019. 

години је пребачено 7.500.000 динара. 

 План коришћења спонзорских средстава у 2019. од 13.200.000 дин.  

оквирни утрошак:  

20% Светски Куп у Рију, Бразил (2.640.000 динара) 

            45% набавка 100 комплета за развојни програм на пиштољу (5.940.000 динара) 

            22% Кампови и припреме развојних категорија ССС и кандидата за квоте за ОИ 

Токио 2020. (2.904.000 динара)            

              7% организација семинара и едукација спортиста, спортских стручњака и 

стручњака у спорту, превод и штампање стручне литературе (924.000 

динара). 

              6% увоз спонзорских H&N дијабола и набавка додатних милион дијабола   

(792.000 динара). 

                   

ТАЧКА 4. УО је једногласно у складу са чланом 36. став 1. тачка 19. Статута на 

предлог Статутарно-правне комисије, примио у чланство у статусу придружене 

чланице Стрељачко удружење „ТАНЕ“ из Вршца (СУ „Тане“) и Спортско стрељачко 

удружење „Барутана“ из Београда (ССУ „Барутана“).  

Такође је у складу са одредбама Статута ССС  верификовано за 2019. годину укупно 83 

редовне  и 8 придружених чланица (по изборним јединицама:   1. Војводина=26+2; 2. 

Град Београд= 20+2 и  3. Централна Србија= 37+4 чланице). Комплетан списак 

удружених и верификованих чланица за 2019. годину што хитније објавити на сајту 

ССС. 

 

ТАЧКА 5. УО је једногласно, на предлог Судијске  комисије, а у циљу избегавања 

евентуалних нејасноћа и лакшег утврђивања исправности и датума важења лекарских 

прегледа) донео Одлуку да се од 12.04.2019. на евиденционим картонима лекарски 

прегледи оверавају само у две рубрике (једна овера са леве стране картона, а друга са 

десне стране, без обзира на то колико је рубрика одштампано на картону). 

 

  ТАЧКА 6. УО је једногласно прихватио предлог Комисије за признања и награде  да 

се уместо преминулог Бранимира Васића ова комисија допуни новим чланом Ћурчић 

Иваном. УО је такође једногласно донео одлуку да за Мајску награду Спортског савеза 

Србије за 2019. године кандидује: 1. Пејовић Срећка – за животно дело и 2. Микец 



Горан – у категорији спортски стручњак. Задужује се генерални секретар да 

благовремено поднесе потребну документацију,  а најкасније до 19.04.2019. године.  

  

ТАЧКА 7. –РАЗНО: 

А) УО је донео Одлуку да се на место председника Тренерске комисије именује Јелена 

Аруновић, будући да је Горан Максимовић поднео оставку. Именована се обавезује да 

до следеће седнице УО, у складу са актима ССС, именује још 4 члана Комисије. 

 

Б) УО је у вези дописа (жалбе) СК “Нови Београд-Ушће“ у вези са организацијом и 

пропустима на 1. колу купа које је одржано у Панчеву задужио стручну службу Савеза 

да допис СК “Нови Београд-Ушће“ проследи свим надлежним комисијама како би се 

свака, у што хитнијем року, изјаснила о жалбеним наводима у писаној форми. УО ће на 

следећој седници разматрати извештаје комисија по овој жалби.  

 

В)  Председник је обавестио присутне да је МОС затражио повраћај 1,8 милиона 

динара, будући да је тај износ ненаменски потрошен у 2015. години. На иницијативу 

стручног штаба покренуто је питање разлога ненаменског трошења средстава у 2015. 

години, те да ли се може очекивати исти захтев од стране МОС-а и за 2016. и 2017. 

годину. Разлог за повраћај средстава из 2015. године генерални секретар види у дугу 

који је настао када Шотра Милан, Савез за летеће мете Србије, није уплатио део 

котизације ЕСК у износу од 49.500 евра и наплатом само 18% тог дуга од стране ССС 

(1.350.000 динара) судским путем. УО је усвојио радни закључак да за следећу седницу 

УО генерални секретар и рачуновођа Оливера Рађеновић сачине писани извештај о овој 

проблематици, по годинама, од 2013. до данас. 

 

Г) УО је од стране председника Путника обавештен о посети Министра омладине и 

спорта Вање Удовичића и директора Завода за спорт и медицину спорта Р. Србије 

Горана Бојовића нашој репрезентацији на ПЕ у Осијеку, сусрету и разговорима о 

будућим заједничким активностима. 

 

Д) УО је поводом новонасталих дугова удружених чланица према Савезу, а везаним за 

неплаћања чланарине, 18% од котизације за одржавање ел. мета и других обавеза према 

Савезу, закључио да рачуноводство за следећу седницу УО састави информацију са 

списком свих дужника и висином сваког појединачног задужења.  

 

Ђ) УО је од стране Путника и Марића информисан о изградњи стрелишта у Бору 

(тренутно је расписана ЈН за пројектовање), Царевој Ћуприји (чека се решење о 

препарцелизацији са НБС и формирање грађевинске парцеле за поменуту локацију од 

стране катастра) и затвореног стрелишта у спортском објекту Завода за спорт и 

медицину спорта (отварање се очекује у априлу идуће године). 

 

Е) УО је донео одлуку да се Редовна годишња седница Скупштине ССС одржи у првој 

недељи јуна, Тачан датум одржавања Скупштине ће бити одређен у складу са Статутом 

Савеза.  

  

25. редовна  седница УО ССС  је закључена у 15,04 часова. Записник је сачињен 17. 

априла 2019. 

 

         Записничар                                                                              Председник УО ССС 

 

Слободан Купрешанин                                                                      Др Ненад Путник                         


