
     ОДЛУКЕ СА 27. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 13.01.2015. ГОДИНЕ У  

              ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА 

 

Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседници Небојша Релић и Обрад 

Стевановић, чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Зорић Бошко, Парезановић 

Милан, Хоман Витомир, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Миле Ђапић затим, 

генерални секретар Петковић Ненад,  Пејовић Срећко- Спортски директор 

репрезентације(СДР), Марић Никола –Стручна комисија и Купрешанин Слободан- 

записничар.  

УО је једногласно усвојио предложени дневни ред уз допуну тачке под разно:                                                        

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Усвајање записника са 25. и 26. седнице Управног одбора  

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

3. Предлози Спортског директора репрезентације 

4. Предлози Стручне и Судијске комисије  

5. Разматрање предлога Комисије за објекте и опрему 

6. Доношење одлуке о именовању овлашћеног лица за јавне набавке и 
именовање Комисије Савеза за јавне набавке 

7. Информација о дуговањима удружених чланица 

8. Разно :-Разматрање извештаја Пописне комисије о оружју које је 
регистровано на ССС, а које се по другим основама реверсно налази код 
удружених чланица и стрелаца. 

 

ТАЧКА 1- УО је једногласно усвојио записнике са 25. И 26. седнице УО 

 

ТАЧКА 2- После додатног образложења ген. Секретара, УО је једногласно усвојио 

Информација о раду и реализованим задацима између две редовне седнице УО 

 

ТАЧКА 3- После образложења спортског  директора репрезентације и  краће 

дискусије УО је једногласно усвојио: ****А)Предлог листе учесника за Међународно 

такмичење у Рушама-Словенија, 16-18.01.2015. године 

 СЕНИОРКЕ ПУШКА 

1. Арсовић Андреа  СК Партизан -Београд 
2. Максимовић Ивана  СК Академија Максимовић-Београд 
3. Тодоровић Драгана    СК Нови Београд-Упће- Београд  



4. Бисерчић Катарина    СК Ниш 1881-Ниш 
5. Живковић Јелена  СК Јагодина 92-Јагодина 

 
СЕНИОРИ ПУШКА 

1. Стефановић Милутин СК Чика Мата-Крагујевац 
2. Плетикосић Стеван             СК Чика Мата-Крагујевац   
3. Себић Миленко  СК Црвена Звезда-Београд 
4. Пешић Дејан              СД Панчево 1881-Панчево 

 
СЕНИОРКЕ ПИШТОЉ 

1. Аруновић Зорана  СК Црвена Звезда-Београд 
2. Величковић Бобана             СК Бор 030-Бор 
3. Гргић Јасмина  СД Смедерево 
4. Зарић Бранкица  СК Пистолс Валтер-Кикинда 

 

СЕНИОРИ ПИШТОЉ 

1. Златић Андрија  СД Алекса Дејовић-Ужице 
2. Микец Дамир              КСС Полицајац-Београд 
3. Гргић Димитрије  СД Академац-Београд 

 

ЈУНИОРИ ПУШКА 

1. Миловановић Андрија СК Ниш 1881-Ниш 
2. Јовановић Стеван  СК Чика Мата-Крагујевац 
3. Ковачевић Лазар  СК Јагодина 92-Јагодина 

 

ЈУНИОРКЕ ПУШКА 

1. Вукашиновић Сања             СД  Нови Сад 1790-Нови Сад 
2. Бабић Милица  СД  Палилула-Беогад 
3. Радуловић Нина  СК Звездара-Београд 
4. Бањац Татјана  СК Нови Сад 1790-Нови Сад 
5. Марић Ивана              СД Јединство-Стара Пазова 

 

ЈУНИОРКЕ ПИШТОЉ 

1. Алентијев Ана  СК Смедерево-Смедерево 
 

Тренери:   Доневић Драган, Аруновић Јелена, Златић Александар, Марковић Бобан, 

Новковић Маријана, Михајловић Лидија, Икер Саша, Маринковић Бобан, Микец Горан, 

Максимовић Горан и Гргић Митја. 



                                                         **** Б) Предлог  листе  учесника за 
Међународно такмичење  у   Кувајту од 24-31.01.2015 године 

1 Доневић Драган-тренер 
2    Горан Микец-тренер 
3    Арсовић Андреа-сениорка пушка                 
4    Плетикосић Стеван-сениор пушка                
5    Дамир Микец-Сениор пиштољ 
6    Миросавлјев Немања-сениор пушка 

                                                

                                                                    **** В) Предлог листе учесника за Међународно 

такмичење у Минхену-Немачка, 28-31.01.2015 године 

СЕНИОРКЕ ПУШКА 4             СЕНИОРИ ПУШКА  2     СЕНИОРИ ПИШТОЉ 2 

ЈУНИОРИ ПУШКА 2             ЈУНИОРКЕ ПУШКА 4     ЈУНИОРКЕ ПИШТОЉ условно 

Поименчни састав репрезентације биће одређен одмах после Међународног такмичења у 

Рушама. 

        Тренери: Пејовић Срећко, Аруновић Јелена, Златић Александар, Новковић Маријана, 

Михајловић Лидија, Икер Саша , Максимовић Горан и Гргић Митја. 

                                                                     **** Г)  Предлог критеријума за састав 

репрезентативних селекција за 2015. годину  

 -ЦИЉЕВИ У 2015- 

2015 година је испуњена значајним такмичењима која су одлучујућа у систему 

квалификација за ОИ РИО 2016. Основни циљеви за 2015 годину су:  

1. Освајање нових олимпијских квота на квалификационим такмичењима 
2. Подизање нивоа резултата и освајање појединачних и екипних медаља на 

приоритетним такмичењима  
3. Даљи подстицај подмлађивању репрезентације  

 

-ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА У 2015 ГОДИНИ- 

1) Приоритетна такмичења 
-Првенство Европе ваздушним оружјем у Арнхему, Холандија, 03-08.03.2015; 

-Прве Европске игре у Бакуу, Азербејџан, 12-28.06.2015. 

-Светски купови : * Чангвон, Јужна Кореја, 08-16.04.2015 

            *  Форт Бенинг, САД, 11-19.05.2015 
            *  Минхен, Немачка, 26.05-02.06.2015 
            *  Габала, Азербејџан,  06-16.08.2015 

    2)  Припремна такмичења:-Међународна такмичења из Календара ССС и Програма 

РИО 2016   



     3) Развојна такмичења -Међународна такмичења из Календара такмичења ССС на 

којима су заступљене млађе категорије 

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИОРИТЕТНА ТАКМИЧЕЊА У 2015 ГОДИНИ- 

1) Првенство Европе ваздушним оружјем У Арнхему-Холандија, 03-08.03.2014 
године 

Првенство Европе у Арнхему није критеријумско за Олимпијске игре 2016 и услови за 

одлазак на ово такмичење биће строжији. На основу резултата у сезони 2014, право 

учешћа су изборили: 

а)Корисници програма ОКС, РИО 2016 и Развојни програм: 

Жене пушка: Ивана Максимовић, Андреа Арсовић  

Жене пиштољ:Јасна Шекарић, Зорана Аруновић и Бобана Величковић 

Сениори пушка: Милутин Стефановић        Јуниори пушка: Андрија Миловановић 

 Условно    :Сениори пиштољ: Дамир Микец, Андрија Златић и Димитрије Гргић 

                          : Сениори пушка: Немања Миросављев 

Напомена: У случају да више такмичара у одређеној категорији испуњава критеријуме 

иако нису категорисани кроз програме ОКС, Стручни штаб ће, на основу критеријума, 

предложити коначан састав репрезентације за ПЕ. 

б)Остали на основу критеријума      -Јуниори пушка: два  јуниора 

      -Јуниорке пушка: три  јуниорке        -Сениорке пушка:   једна  сениорка 

      -Сениори пушка: два  сениора      

     ц) Критеријумска такмичења 

 -Међународно такмичење у Нитри  (за јуниорске категорије), -Гранд При Београда 

 -3. Коло Купа ССС ваздушним оружјем,  -Међународна такмичења: Руше, Куваит и  

                 Минхен      

2)    ИССФ Светски купови 
     Светски купови у 2014 години су квалификациони за ОИ РИО 2016. Приоритет учешћа 

     имају: *Категорисани спортисти у Програму ОКС, РИО 2016 

          *Спортисти који испуњавају критеријуме на МК или ваздушном оружју 
          *Критеријумска такмичења:-Првенство Европе ваздушним оружјем 
           *Претходни ИССФ Светски купови 
           *Међународна такмичења са Календара ССС 

     *Три кола Купа и Финале Купа ССС 



Напомена:На Светском купу у Габали-Азербеиџан, учествоваће само такмичари, 

који по процени Стручног штаба имају шансе за олимпијску квоту. 

3)  Европске Игре, БАКУ-АЗЕРБЕИЏАН, 12-28.06.2014 године 

 Критеријуми ЕСЦ-европска ранг листа од 1. Јануара 2015 

 Критеријуми ОКС-сви категорисани стрелци програма РИО 2016 ако се налазе на 
ЕСЦ ранг листама од 1. Јануара 2015 

4)  Првенство Европе У МАРИБОРУ, 19-28.07.2014 године 

 Категорисани спортисти у Програму ОКС, РИО 2016 

 Спортисти који испуњавају критеријуме на МК оружју 

 Критеријумска такмичња:ИССФ Светски купови и  Међународна такмичења са 
календара ССС 

 
      5)  Критеријумски  резултати за сезону 2015 

 Ваздушни 

пиштољ 

Спорт 

пштољ 

МК 

Пиштољ 

Сл. 

Избора 

Ваздушна 

пушка 

MK 

пушка 

60 

лежећи  

MK 

пушка 

3x20 

MK 

пушка 

3x40 

СЕНИОРИ 580  557 625,0 624,0  1165 

ЈУНИОРИ 568  540 620,0 619,0  1150 

СЕНИОРКЕ 382 578  415,0  578  

ЈУНИОРКЕ 377 567  413,0  573  

        6)  Избор репрезентације  

Стручни штаб репрезентације ће вршити избор репрезентације на основу: 

 Приоритета (Програми ОКС) и остварених резултата у сезони 2014 

 Критеријума у олимпијским дисциплинама 

 На основу процене и увида у тренинге такмичара, нивоа и форме резултата, као и 
процене шта је на неком такмичењу функционално решење с обзиром да се ради о 
главној сезони за испуњавање олимпијских квота. 

  7)  Образложење критеријума и избора репрезентације 
Право првенства у репрезентацији је само привремено а не неограничено право које, 

без обавеза испуњавања критеријумских резултата, припада такмичару зато што је 

сврстан у одређену квалитетну категорију по критеријумима ОКС. То значи да ће 

Стручни штаб водити рачуна да се учешће појединих врхунских такмичара не сведе на 

обавезно на свим такмичењима током сезоне. Такмичари, који нису у форми одређени 

период, то стање неће одржавати учешћем на свим могућим такмичењима, него ће 

тражити форму кроз квалитетан тренинг у клубу и репрезентацији, и спремати се за 

најважнија такмичења.  Стручни штаб ће водити рачуна, да се репрезентација 

саставља тактично, и да се саставом репрезентације за поједина квалификациона 

такмичења не смањи могућност за остварење што више олимпијских квота.Приликом 



планирања сезоне, Стручни штаб ће водити рачуна да предлози састава 

репрезентација буду у складу са финансијама ССС у 2015.----------СДР Срећко Пејовић 

У вези рефундирања средстава утрошених на међународним такмичењима у 

Рушама и Минхену, доноси се резултивна одлука, којом се оставља могућност 

клубовима да средства поврате или у новцу или у роби из магацина Савеза.  

 
ТАЧКА 4-  
  
1. Kатегоризација стрелаца и тренера за 2015. годину *** УО је једногласно усвојио 
Листу ктегорисаних стрелаца, која ће одмах бити презентирана на сајту Савеза.  
Листа категорисаних тренера ће бити сачињена након пријављивања тренера канцеларији 
ССС.  
2. Листа рекорда ССС закључно са 31.12.2014. ***УО је једногласно усвојио Листу 
рекорда ССС до 31.12.2014, која ће одмах бити презентирана на сајту Савеза.  
 
3. Ранг листа клубова и стрелаца за 2014. годину *** УО је једногласно усвојио Листу 
клубова и стрелаца за 2014, која ће одмах бити презентирана на сајту Савеза 
 
4. Ранг листа стипендиста за 2015. годину ****** УО је једногласно усвојио Листу 
стипендиста за 2015, која ће одмах бити презентирана на сајту Савеза. 
 
Свечано проглашење најуспешнијих Клубова ,стрелаца и тренера за 2014. годину  ће 
се одржати 22. 01 2015. са почетком у 12,00 у ресторану „5“ на Савском језеру. 
Задужује се Стручна служба да  на време позове све удружене клубове, освајаче 
признања , старе носиоце националних признања(стрелце и тренере), као и 
средства јавног информисања, представнике МОС-а. ОКС-а и Спортског СС. ССС ће 
обезбедити пригодне пехаре и дипломе. 
 
5. Критеријумска такмичења за стипендије у 2015. години ***УО је јеногласно усвојио 
Критеријумска такмичења за стипендије у 2015. години која ће одмах бити 
презентирана на сајту Савеза. 
6. Правилник за избор најуспешнијих стрелаца и клубова *** УО је једногласно 
усвојио Правилник за избор најуспешнијих стрелаца и клубова уз следеће измене 
идопуне: у члановима 3.2 и 3.3 уместо „рачуна се 1/3 бодова“ сада пише „рачуна се број 
бодова подељен са бројем чланова екипе“. У члану 10.0 додате су нове колоне са 
бодовима за Европске игре и Светски куп за јуниоре. Измењен и допуњен Правилник за 
избор најуспешнијих стрелаца и клубова окачити на сајт ССС. 
 
7. Правилник за организовање Куп такмичења ССС *** УО је једногласно усвојио 
Правилник за организовање Куп такмичења ССС уз следеће измене и допуне 
постојећег Правилника: у тексту Правилника се поред граматичких корекција на предлог 
Статутарно правне комисије, предлажу и следеће измене и допуне: у члану 4.1. сада пише 
„На колима Купа, кадетски резултати се вреднују у кадетској и у млађе јуниорској 
категорији, а након тога се праве бодовне ранг листе за кадете и млађе јуниоре за 
Финално коло Купа ССС на ваздушном оружју у свим дисциплинама“. У члану 4.2 сада 
пише „На колима Купа, јуниорски резултати се вреднују у јуниорској и у сениорској 
категорији, а након тога се праве бодовне ранг листе за јуниоре и сениоре за Финално 
коло Купа ССС на МК и ваздушном оружју у свим дисциплинама, осим у дисциплини 



Пиштољ средишњег паљења, где је јединствена категорија“. У тачки 8.1 сада пише „У 
квалификационим колима врши се проглашење победника у кадетској и обједињеној 
млађе јуниорској категорији (кадети и млађи јуниори), јуниорској и обједињеној сениорској 
категорији (јуниори и сениори).“ Измењени допуњен Правилник за организовање Куп 
такмичења ССС  окачити на сајт ССС. 
8. Календар ССС за 2015. годину *** После дискусије у којој су учествовали сви 
чланови УО као и председници Стручне и Судијске комисије предложен Календар 
такмичења је усвојен уз следеће измене и допуне: 

-такмичење бр 13: Не прихвата се предлог Стручне комисије да организатор 3. Коло Купа 

Србије Б за пионире/ке, кадете/ње и мл. Јуниоре/на СТ. ваздушном оружју и СЕР. 
ваздушној пушци, које се одржава 28.02.до 01.03. 2015. буде СД Нови Сад 1790, а све  до 
добијања података о улози СД Нови Сад 1790 у свечаном отварању градског стрелишта у 
Новом Саду и разлозима необавештавања ССС И ССВ о овом догађају , и то у року од 7 
дана од пријема дописа ССС којим се тражи образложење. Алтернативни организатор 
овог такмичења је  СК Нови  Београд-Ушће. Ова одлука је донета једногласно.  Исто се 
односи и на такмичење под бр. 54  - 1. коло Купа-А-  СТ. ваз. оружје у термину 17-18.10. 
2015. које је алтернативно  поверено СК Црвеној Звезди.  
-такмичење бр 15 : Првенство Србије А програм- СТ. ваздушно оружје које се одржава 14 
-15. 03.2015. условно се поверава СС Београда-Београд( за безусловну организацију од 
11 чланова гласало 2, а за условну организацију 9 чланова УО). Услов је да у року од 
7 дана ССБ понуди неко друго место одржавања поменутог такмичења сем БГ СЦ 
Ковилово, или да Ковилово тј Савез за летеће мете тражени износ за закуп хале  од 
150.000 динара уплати путем цесије (ССБ-СЛМ-ССС)на рачун ССС уз смањење извршног 
дуга  према ССС. Ако ССБ понуди друго место одржавања, ССС може учествовати у делу 
трошкова одржавања овог  такмичења (ненаплаћивањем електронике и сл.). Ова одлука 
је једногласно донета. 
-такмичење бр. 6: припреме  ОКС-Кувајт 18-23. 01.2015 је  скинуто са календара  због 
финансијских средстава. Одлука је једногласно донета. 
-такмичење бр 51: Првенство Србије –Војничка и ПАП пушка које се одржава 26-27. 
09.2015. условно  се такмичење организује у Трстенику (лоши услови) до постизања 
договора са Трстеником или неким другим организатором. Ова одлука је донета 
једногласно. Једногласно су усвојене и следеће измене предлога Календара: 
. Такмичење бр. 10 је промењено: раније Међународно такмичење Флури, Француска, 
сада Неусиедл, Аустрија.  
-Такмичење бр. 37 је додато: Светски Куп за јуниоре, Сул, Немачка.  
-Такмичење бр. 59 је додато: Меморијални турнир „Желибор Младеновић Желе“, 
Смедерево. 
-Такмичење бр. 61 је додато: Међународно такмичење за млађе категорије, Смедерево  
 
 

ТАЧКА 5- После дискусије у којој су учествовали Тошић, ган. секретар Петковић и 

председник Машовић, на предлог Машовића,  једногласно су донете следеће одлуке 
које се тичу простора на стрелишту „Царева Ћуприја“:  
1/Усваја се  једногласно предлог Комисије за објекте и опрему и Стручне службе за 
намену простора на стрелишту „Царева Ћуприја“за магацин 2 за смештај  оружја и 
муниције, који сада користе клубови , уз обавезу извођења радова  и поштовање  
рокова,  који су наложени Решењем Управе за ванредне ситуације. 
2/ Усваја се предлог Комисије за објекте и Стручне службе за намену простора на 
стрелишту „Царева Ћуприја“за смештај електронске опреме. Задужује се ген. 
Секретар да до следеће седнице одреди лица која ће бити одговорна за руковање и 
функционисање електроником. Ген. секретар  је већ на седници усмено овластио 



Подрашчић Петра као главнозадуженог за електронику уз Себић Миленка и 
Вишекруну Стефана као део екипе. 
3/ У вези евентуалне адаптације бившег тоалета у магацин оружја, предходно 
прикупити мишљења и услове надлежне полицијске управе  
4/ Усваја се једногласно понуђени  текст Кућног реда на стрелишту„Царева Ћуприја“ 
уз измену члана 17 који гласи: Лица која гађају оружје пуне искључиво на ватреној 
линији и гађају само уз присуство  инструктора или лица овлашћеног за 
спровођење кућног реда. Кућни ред на стрелишту „Царева Ћуприја“ објавити на 
сајту Савеза. Задужује се ген. секретар да до следеће седнице УО да предлог везан 
за службена лица,  која ће бити одговорна за спровођење Кућног реда на стрелишту 
„Царева Ћуприја“. 
Усваја се радни закључак да Комисија за објекте и опрему са Стручном службом за 
следећи УО конкретизује предлоге за коришћење преосталог простора на 
стрелишту, уз мере довођења Стрелишта у функционалније стање у спортском, 
хигијенском и безбедносном смислу, водећи рачуна о величини финансијског 
улагања. Такође се задужује Стручна служба да састави предлог уговора са 
клубовима,  који користе простор на стрелишту „Царева Ћуприја“. 
 
 

ТАЧКА 6- После  краће дискусије и предлога ген. секретара,  уз консултацију 

Закона о ЈН, УО је једногласно именовао Николић Бојану за овлашћеног лица за 
јавне набавке у ССС. Такође је једногласно именована Комисија за јавне набавке у 
ССС у саставу: Релић Небојша-председник, Николић Бојана и Купрешанин 
Слободан- чланови. Задужује се ген.секретар да до следеће седнице УО предложи 
заменике  у Комисији за ЈН. 
 

ТАЧКА 7- УО је једногласно усвојио списак клубова, који на основу уговора о 

измирењу дуговања на рате(10) до уговореног рока нису измирили своје обавезе 
према ССС. Једногласно је донета одлука да ће се свим дужницим који до 07-02-2015 
не измире у потпуности дуг према ССС, забранити наступ на наредним такмичењима 
а све до измирења обавеза по потписаном уговору.  
УО је такође једногласно донео одлуку да се на име помоћи због последица поплава 
СД Драгачево из Гуче отпише целокупан  дуг у износу од 8.448 динара. 
Задужује се Стручна служба да поново опомене све дужнике и да се сва спорна 
дуговања усагласе и реше у што краћем року.  
 

ТАЧКА 8- РАЗНО:  УО је једногласно усвојио извештај  Разматрање извештаја 

Пописне комисије о оружју које је регистровано на ССС, а које се по другим 
основама реверсно налази код удружених чланица и стрелаца реверсно. Налаже се 
Стручној комисији,  Комисији за објекте и опрему и Стручној служби  да до следеће 
седнице сачине предлог мера, критеријума и конкретних поступања са предметним 
оружјем. 
 
Седница је закључена у 19,20.  Записник о одлукама је састављен 19. 01.2015. 
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