
ОДЛУКЕ СА 40. РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ  

17. јуна 2020. 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, председница НО Др Ида Кабок, ген. сек. Мр. Ненад 

Петковић, Спортски директор ССС (СД ССС) Драган Марковић, председница 

Тренерске комисије Јелена Аруновић и Слободан Купрешанин - записничар.  

Oдсутни чланови УО: Бошко Гавовић, Вања Булић , Др Мома Јаковљевић   и Драган 

Милосављевић. 

Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји 

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

једноглано усвојио следећи 

 

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Усвајање записника са 31-39. седнице УО 

2. Предлози Стручне комисије 

3. Предлог спортског директора ССС 

4. Предлог Тренерске комисије  

5. Пријем нових чланица Савеза 

6. Верификација удружених чланица Савеза  за 2020. годину 

7. Информација о промени Годишњег програма Савеза 

8. Информација о припремним радњама у вези реконструкције стрелишта 

„Царева Ћуприја“  

9. Молба закупца пословног простора ССС у Косовској 9. 

10. РАЗНО: 

а) Информација о здравственом стању Бобане Величковић Момчиловић 

б) Информација о спонзорском уговору са Телеком - МТС 

в) Редовна годишња седница Скупштине ССС - термин и материјали 

 

 



ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

ТАЧКА 1.   УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 31. редовне и 32-39. 

електронске седнице УО. 

   

 

ТАЧКА 2.     Председник Стручне комисије Никола  Марић је обавестио УО да је због 

пандемије корона вируса измењен Календар такмичења. Организација Кампа 

перспективних стрелаца Србије,  који је требало да се одржи од 2.-10. августа 2020. у 

Караташу зависи од става МОС и потписивања уговора (до 01. јула 2020.) о 

финансирању кампа у износу од 1.350.000 динара, и анкетирања заинтересованих 

стрелаца и клубова, а што све зависи од активности корона вируса. Марић је додао да 

ће Стручна комисија благовремено доставити извештај о раду за 2019. годину. УО је 

једногласно прихватио информацију Стручне комисије. 

 

 

ТАЧКА 3.  Спортски директор Драган Марковић је обавестио УО да је продужен рок за 

пријаву учешћа  јуниорске репрезентације на ЕП за јуниоре у Осијеку (07-15.09.2020). 

УО је једногласно донео Одлуку  о учешћу наше јуниорске репрезетације на ПЕ  у 

Осијеку уз напомену да ће сам наступ зависити од инструкција које будемо имали од 

МОС.  

У вези дописа ИССФ о кандидатурама за организацију међународних такмичења СП, 

ЕП, СК и GRAND PRIX турнира у периоду 2021-2024 године са роком пријаве до 

31.07.2020, УО је задужио генералног секретара, техничког и  спортског директора да 

ураде потребну анализу и благовремено предложе УО могућности кандидатуре ССС за 

организацију предвиђених међународних такмичења.   

 

 

ТАЧКА 4.  Председница Тренерске комисије Јелена Аруновић је подсетила УО да је 

Правилником о стручном раду у ССС Тренерска комисија преузела улогу Комисије за 

издавање дозвола за рад спортских стручњака у ССС, да је МОС у Сл. Гласнику 60/20 

од 24.04.2020. објавио три нова правилника, међу којима и нови Правилник о дозволи 

за рад спортских стручњака. Новина је, између осталог, да предвиђено обавезно 

степеновање дозвола (од два до четири нивоа) уз рок до 02.08.2020. када су национални 

грански савези дужни да усклађене правилнике доставе МОС-у на сагласност. 

Аруновић је предложила да се поново формира Комисија за дозволе за рад у ССС са 

истим саставом као што је Тренерска комисија. На крају је предложила да се из 

средстава коју плаћају кандидати за издавање дозвола за рад издвоје средства за 

набавку стручне тренерске литературе. УО је задужио Стручну, Тренерску, Судијску и 

Статутарно-правну комисију да благовремено израде нови усклађени Правилник о 

дозволи за рад спортских стручњака у ССС. УО је такође закључио да се усвајањем 

новог Правилника о дозволи за рад спортских стручњака у ССС  поново формира 

Комисија за дозволе за рад у ССС. УО је задужио Тренерску комисију да анализом 

списка издатих дозвола и потреба клубова, обавести  све спортске стручњаке о обнови 

и издавању дозвола по још важећем Правилу о дозволи за рад  спортских стручњака у 

ССС.  

 



ТАЧКА 5.  На предлог Статутарно-правне комисије, УО је једногласно на основу 

овлашћења из члана 36. Статута ССС примио у чланство Савеза у статусу придружене 

чланице следећестрељачке  организације: 

        1. Стрељачки клуб СЕНТА из Сенте.     

        2. Стрељачки клуб МЛАДОСТ из Новог Сада. 

        3. Спортско удружење за стрељаштво ДВА  ПИШТОЉА из Чачка. 

        4. Стрељачка дружина СТАНОЈЕ ГЛАВАШ из Глибовца.                                                             

        5. Спортско удружење Стрељачка дружина ПЛАНТЕКС 1981 из Пландишта.                                                               

 

 

ТАЧКА 6.  На предлог Статутарно-правне комисије, УО је једногласно на основу 

овлашћења из члана 11. и 36. Статута ССС донео Одлуку о верификацији чланства  за 

2020. годину  за 11 чланица у статусу придружене чланице и 85 чланица у статусу 

редовних чланица. Задужује се Никола Марић да у што краћем року објави комплетан 

списак на сајту ССС. 

 

 

ТАЧКА 7.  УО је једногласно  прихватио информацију председника Путника везану за 

измену Годишњег програма Савеза поводом корона вируса. ССС је благовремено 

доставио измењени програм, а МОС је одобрио и потписао уговор на  44 милиона 

динара за редовну активност и припрему документације за реконструкцију стрелишта 

Царева Ћуприја (3.350.000 динара до краја 2020.) Процењена вредност реконструкције 

стрелишта износи око 2,8 милона евра, а изградњом, ССС постаје корисник објекта. 

 

ТАЧКА 8. УО је једногласно усвојио информацију председника Путника о припремним 

радњама у вези реконструкцију стрелишта „Царева Ћуприја“. До изградње стрелишта  

треба проћи кроз 6 фаза. Последње је извршено геомеханичко снимање бушењем 7 

рупа и израда елабората. У циљу формирања грађевинске парцеле П4 извађени су 

власнички листови за 3 парцеле, поднет је захтев за иформацију о локацији, која је из 

градског секретаријата за грађевину и урбанизам прослеђена надлежном министарству. 

У очекивању информације ће се ангажовати адвокатска канцеларија, а касније по 

формирању грађевинске парцеле следи расписивање Урбанистичко архитектонског 

конкурса у организацији Удружења архитеката Београда, награђивање три 

најуспешнија решења уз доделу награда , израда документације и добијање грађевинске 

дозволе.  

 

ТАЧКА 9.  На молбу закупца стана у Косовској 9, Виста офталмологија за неплаћање 

закупнине услед последица пандемије корона вируса. УО је једногласно донео Одлуку 

да се закупац Виста офталмологија ослободи плаћања закупа за месеце март и април 

2020. уз обавезу плаћања осталих редовних трошкова. 

 

РАЗНО: а) Уо је информисан да је здравствено стање репрезентативке Бобане 

Величковић - Момчиловић веома лоше, да је прикључена на апарате и да је управа 

свакодневно у контакту са лекарима.  

                б)   Председник  Путник и потпредседник  Марић су информисали УО да је 

пре почетка ванредног стања услед короне, потписан спонзорски уговор са Телеком –

МТС на 21.600.000 динара у бруто износу. Стрелци су већ учествовали у две акције 

које је покренуо МТС. У разговору управа ССС и МТС је постигнута сагласност о 



постављању две антене мобилне телефоније на стрелишту Царева Ћуприја, чиме би се 

цело стрелиште покрило wi-fi мрежом и интернетом. 

                в) УО је информисан да је термин за одржавање редовне скупштине и 

усвајање завршног рачуна померен до 5. августа 2020. По препоруци МОС, ОКС и 

ИССФ остављена је могућност, што је предвиђено и Статутом ССС, да се Изборна 

скупштина ССС одржи 6 месеци по ЛОИ у Токију, тј. по садашњим информацијама, до 

краја децембра 2021. УО је једногласно донео радни закључак да се обавежу 

председници комисија да до краја јуна достaве извештаје о раду за 2019, да се 

материјал усвоји на седници УО почетком јула па да се умножи и достави чланицама 

како би Редовна седница скупштине ССС могла да се одржи између 14. и 20 јула. 

Заказивање седнице скупштине је у надлежности председника Савеза. 

 

40. редовна  седница УО ССС  је закључeна у 14,45 часова. Записник је сачињен 22. 

јуна 2020. године. 

 

 

 

 

 

   записничар                                                                     председник 

Слободан Купрешанин                                                     Др Ненад Путник 


