
ОДЛУКЕ СА 26. РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ  
06. ЈУНА 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, Драган Милосављевић,  Милан Парезановић, 
председница   НО Др Ида Кабок, ген. сек. Мр. Ненад Петковић , Спортски директор 
ССС  (СД ССС) Драган Марковић, председник  Судијске комисије Витомир Хоман, 
Слободан Купрешанин - записничар.  
Oдсутни чланови УО:  Бошко Гавовић, Вања Булић  и Др Мома Јаковљевић. 
          Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да 
постоји кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио Дневни ред 26. 
редовне  седнице УО ССС. Једногласно је усвојен следећи  
 
                                                 Дневни ред:  

1. Усвајање записника са 25. редовне  седнице УО 

2. Разматрање и усвајање материјала за Редовну годишњу скупштину ССС 

А) Извештај о раду Савеза за  2018. годину 

Б) Финансијски извештај Савеза за  2018. годину 

              В) Извештај независне ревизорске куће „Аудитор“ о пословању         

                   Савеза за 2018. годину 

              Г) План и програм рада Савеза за  2019. годину 

              Д) Финансијски план Савеза за 2019. годину 

        3.  Разматрање материјала по закључцима и одлукама УО са предходне  

            седнице - Проблематика финансирања Савеза од МОС-а  за редовни  

                               програм  (2011-2018) 

                            - Потраживања Савеза према удруженим чланицама 

        4.  Доношење одлуке о именовању чланова Тренерске комисије 

        5.  Одговор Судијске комисије на допис СК „Нови Београд- Ушће“ 
  6.  Разно-  1- Информација о  састанку у ОКС 
                     2- Информација о новом спонзорском уговору са Телеком- МТС 
                     3- Сарадња са Вишим јавним тужилаштвом  у Београду 
                     4- Одлучивање о начину коришћења закупнине од стана у      
                         Косовској 9 
 
 
 
                                                         ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

ТАЧКА 1.   УО је без дискусије једногласно усвојио записник са 25. редовне  
седнице УО 
   
ТАЧКА 2  УО је једногласно усвојио предлоге свих материјала за  Редовну 
годишњу скупштину ССС уз обавезу да се у исти уграде и извештаји  о раду 
Судијске и Стручне комисије за 2018. годину  и извештај НО.   



                   Редовна годишња скупштина ССС ће се у складу са члановима 29, 30, 
40. став 1 тачка 5 Статута  одржати 21. јуна 2019. са почетком у 12.00 у Сали 1 ГО 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167.  Задужује се стручна служба Савеза 
да предузме све радње потребне да се умножени материјал за Скупштину 
благовремено достави удруженим чланицама. 
 
ТАЧКА 3           - Ген. секретар Петковић је дао додатна образложења, која је у 
материјалу за седницу детаљно образложио, а која се односе на програмска 
средства добијена од МОС-а од 2011. до 2018. Средства која је Савез морао да 
врати МОС-у су последица дугова насталих неплаћањем дела котизације СЦ 
Ковилово (око 5 милиона), исплате награде спортистима (1,8 милиона), 
адвокатске услуге, исплата по судској пресуди у корист Зорана Стоиљковића 
(700.000 дин ) као и опроштеног дуга чланица према магацију (3.319.661,00) и 
слично. Како Савез никада није имао довољно сопствених средстава да 
премости крај и почетак  следеће године када већ почињу велика међународна 
такмичења, с обзиром да средства од МОС-а пристижу крајем марта, неопходна 
средства су пребацибвана из прошлих  година за обављање програмских 
активности у нову годину, што МОС такође није признавао. Све ово је условило 
да је Савез био у обавези да врати извесна средства у буџет. МОС је до седнице 
пребацио 18,2 милона, а остало је по решењу још 21,8 милона програмских 
средстава за 2019. годину. Марић и Марковић  су приметили да је Савез  за 
обављање редовне делатности позајмио од спонзорских средстава своту која је 
по Одлуци УО требало да буде враћена почетком јуна и да то још није учињено. 
Подсетили су УО да се спонзорска средства користе искључиво у складу са 
Одлуком  о употреби, трошењу и контроли спонзорских средстава (13 Редовна 
седница УО), те очекују да се та средства хитно врате на спонзорски рачун.   
                           -   Сумирајући дискусију везану за дугове удружених чланица 
према Савезу, са списка који је презентован у материјалу, у којој су учествовали 
Марић, Парезановић, Димковић, Петковић и Марковић, УО је једногласно 
закључио да све удружене чланице, које нису измириле своје дугове према 
Савезу, неће моћи да користе бенефите (бесплатне дијаболе, набавку мк 
муниције и  ваздушних пиштоља по повлашћеној цени  и сл.) све док не измире 
дуговања. Сви дужници ће писмено бити обавештени о висини и структури дуга, 
а додатна обавештења ће добити у рачуноводству ССС. 
Драган Марковић је у функцији директора клуба  истакао да СД “Нови Сад 1790“ 
дугује средства по основу 18% средстава од котизација за одржавања 
електронике Савеза. Као организатор свих такмичења на МК програму, највећи 
проблем представљају ненаплаћене котизације и висина судијских такси, тако да 
свако такмичење прави клубу трошкове. Из тих разлога ће се управа СД „Нови 
Сад 1790“ обратити Савезу за евентуално рефундирање насталих трошкова, или 
ће одустати од организације већине такмичења.  
  
ТАЧКА 4.  УО је прихватио молбу Јелене Аруновић - председнице Тренерске 
комисије за продужењем рока за именовање чланова Комисије. 
 
ТАЧКА 5.  УО је прихватио писмени одговор Судијске комисије на допис СК „Нови 
Београд - Ушће“  уз закључак да постоје пропусти организатора такмичења 
везаних пре свега за недостављање билтена, да клубови на такмичењима не 
улажу приговоре па се то и не констатује у билтенима, па стога надлежни не могу 
да благовремено реагују и слично. Такође је препоручено Судијској комисији да у 
циљу унапређења квалитета организације такмичења повремено организује 
саветовања за судије и делегирана лица.   
 
ТАЧКА 6. РАЗНО:  1.- Председник Путник је обавестио УО да су он и ген. секретар 
били на састанку у ОКС на коме је закључено да се до 13. јуна, када ће се одржати 



још један састанак, од стране Савеза састави план шта још потребно  
репрезентацији и олимпијским кандидатима у процесу припрема за ЛОИ Токио 
2020.  
                                  2.- УО је прихватио информацију да су у току преговори о 
новом двогодишњем спонзорском уговору са Телекомом АД - МТС. ССС је дао 
предлог понуде и ускоро се очекује одговор. 
                                  3.- Потпредседник Милошевић је информисао УО да је у току 
потписивање уговора о сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, 
којим би се остварила сарадња везана за практичну обуку у руковању оружјем 
запослених у Тужилаштву са једне стране и организовање семинара и  
упознавања са  правним аспектом  Закона о оружју и муницији са друге стране.  
                                  4.-  На иницијативу Марића, УО је донео Одлуку да се средства 
добијена од закупа стана у Косовској 9 користе искључиво за одржавање и 
побољшавање услова коришћења објеката на стрелишту Царева Ћуприја. 
Овлашћује се као носилац овог посла, управник стрелишта  Купрешанин 
Слободан, који ће у складу са потребама и уз договор са надлежнимна 
усмеравати потребана средства уз редовно извештавање УО о утрошку  истих. 
 
 
 
26. редовна  седница УО ССС  је закључана у 14,35 часова. Записник је сачињен 
11.  јуна  2019. године. 
 
 
 
 
 
записничар                                                                          председник 
Слободан Купрешанин                                                     Др Ненад Путник                         


