
 

ОДЛУКЕ СА 16. РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ  
7. ЈУНА 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, председница НО др Ида Кабок, чланови НО: Душанка 
Велимировић и Радиша Михаиловић, генерални секретар мр Ненад Петковић, спортски 
директор ССС Драган Марковић, председник Судијске комисије Витомир Хоман, 
председник Комисије за издавачку делатност - Синиша Вељковић и записничар 
Слободан Купрешанин.  
          Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји 
кворум за пуноважно одлучивање. Затим је  предложио Дневни  ред 16. редовне  
седнице УО ССС. Једногласно је усвојен следећи  
 
                                                               Дневни ред:  
 

1. Усвајање записника са 13. редовне, 14. електронске и 15. телефонске  
      седнице УО 
2. Доношење Одлуке о верификованим удруженим чланицама Савеза за 2018. 

годину 
3. Доношење Одлуке о кандидатури за члана УО из Изборне јединице 3 
4. Разматрање и усвајање материјала за предстојећу Скупштину Савеза 
5. Верификација учешћа репрезентативних селекција на међународним 

такмичењима 
6. Разматрање и усвајање предлога спортског директора о саставу и наступу 

репрезентативних селекција на предстојећим међународним такмичењима 
7. Разматрање и усвајање Правилника о регистрацији и праву наступа такмичара 

и предлога Судијске комисије о изменама ОТП ССС 
8. Доношење Одлуке о штампању гласила ССС „Спортско стрељаштво“ 

        9.   Усвајање извештаја спортског директора са међународних такмичења   
       10.  Усвајање Плана коришћења спонзорских средстава за 2018. годину 
       11.  Покретање иницијативе за помоћ удруженим чланицама 

12.  Разно:   1) Информација о закупу стана у Косовској 9 
                     2) Дисциплинска пријава против Ивана  Манојловића 
                     3) Повраћај позајмице везане за  део школарине на курсу за     
                         оперативне тренере 
                      4) Информација о коришћењу дела спонзорских средстава 
                      5) Припрема за пререгистрацију оружја ССС и удружених чланица  
                      6) Разматрање дописа Рајка Пауновића СК „Новолин“ - Нови Сад 
                      7) Понуде Очне клинике „Милош“, ЗУ „Ерго сана“ и ТВ мреже     
                          „Арена спорт“ 
                      8) Информација о почетку обуке безбедним руковањем ватреним 
                          оружјем за студенте Факултета Безбедности 
                    9)  Информација о иницијативи МОС-а везана за финансирање  
                         тренера 
                   10) Разматрање дописа СУ „Победник“- Београд 
                   11) Разматрање приговора „Булит“ д.о.о. поводом ЈН БР. 3/2018 ССС 
                   12) Разматрање дописа СК „Нови Београд-Ушће“  у вези висине    
                         закупнине атомског склоништа - стрелишта 
 
 



                                                         ОДЛУЧИВАЊЕ 

ТАЧКА 1. УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 13. редовне,  

14. електронске и 15. телефонске  седнице УО 
   
 

ТАЧКА 2. УО је једногласно на предлог Статутарно-правне комисије верификовао 

списак  удружених  чланица Савеза закључно са 7. јуном 2018. Овај списак од 79 
редовних и 9 придружених чланица  ће бити меродаван за  одређивање кворума на 
предстојећој Скупштини Савеза.   

   

1. ВОЈВОДИНА 

А/ Редовне чланице                                       Б/ Придружене чланице 
 

1. СКОСИ Олимп – Зрењанин                 1. Стрељачко удружење 
2. СД Бечкерек 1825 - Зрењанин                 Панука-Панчево  
3. СССК -КОМИ Бачка Топола              
4. СД Јединство - Стара Пазова             2.СД Фрушка Гора-Ердевик 
5. СД Кикинда- Кикинда 
6. С СС Војводине – Нови Сад 
7. СК Младост- Инђија 
8. СД Панчево 1813- Панчево 
9. СК Партизан -Чортановци 
10. СК Блек хорс - Сомбор 
11. СД Стражилово - Сремски Карловци 
12. СК Татра - Кисач 
13. СК Уљма- Уљма 
14. СД Радивој Ћирпанов - Нови Сад 
15. СК Војник - Суботица 
16.  СК Спартак – Суботица 
17.  СД  7. јули - Оџаци 
18.  СК Врбас - Врбас` 
19. СК Живко Релић- Зуц - Сремска Митровица 
20.  СД Нови Сад 1790 - Нови  Сад 
21.  СК Универзал М – Врбас 
22.  СД Новолин - Нови Сад 
23. ИСД Стрелац - Нови Сад 
24.СД Одбрана - Бела Црква 
25. СС Града Новог Сада 

 
 
2.ГРАД БЕОГРАД 

А/Редовне чланице                                              Б/Придружене чланице 
 
1. КСС Полицајац                                                 1. СУ Победник 
2. СК  Звездара                                                     2. ССУ Олимпик 011   
3. СК Партизан БГД                                    
4. СК Црвена Звезда                                    
5. СК Нови Београд- Ушће 
6. СК Академац                                            
7. СД Земун-Центар 
8. СД Палилула 
9. СК  ПКБ 
10. СК Авала ада 



11. СК Центар 
12. СК Барајево 
13. СД Филип Кљајић- Младеновац 
14. СД Видиковац  
15. СК Академија Максимовић 
16. СД Колубара-Лазаревац 
17 СС Београда 
18. СК Ресник 
19. СД Обреновац 
 

3. ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 
А/Редовне чланице                                 Б/Придружене чланице 
 
1. СД Чика Мата- Крагујевац                 1.  СССК Тимок-Зајечар  
2. СК Јагодина 92- Јагодина                  2. СК Раднички-Шабац     
3. СК Алекса Дејовић-Ужице                 3. СУ Борац ММ - Алексинац 
4. СК Ниш 1881 - Ниш                            4.  ССУ САВА-МЕСАРЦИ- Владимирци 
5. СК Соколови -Лозница                       5.  СУ ЗЛАТАР-Нова Варош                                                                                    
6. СК Бор 30-Бор                                   
7. СК Металац -Бор                                                         
8. СК Врање-Врање                                                
9. СК М. Манчић Лукањац- Пирот      
10. СД Смедерево- Смедерево               
11. СС Смедерево-Смедерево                  
12. СК СФС- Борац-Параћин                   
13. СК Живка Дамњановић-Ћуприја                    
14. СК Топличанин 1887-Прокупље               
15.  СК   ГТ-Лесковац                                               
16.  СД Опленац-Топола  
17.  СД Око Соколово-Косјерић 
18.  ССК Шумарска школа -Краљево 
19. СК Јовановић Раденко –Раша- Бајина Башта 
20. СД Стефанија Михајловић- Брза Паланка 
21. СK Драгачево- Гуча 
22. СК Аранђеловац-Аранђеловац 
23. СС Краљево-Краљево 
24. Стрељачки Савез западне Србије-Гуча 
25. СД Бошко Петровић-Ивањица 
26. СК Борац- Чачак 
27. СД Васиљевић Ратомир Рата- Крушик- Ваљево 
28. СК Херој Срба-Безбедност-Смедерево 
29. СД Драган Јефтић-Шкепо-Г. Милановац 
30. ССК Центар- Краљево 
31.  СД Јасеница- Смедеревска Паланка 
32. СК Центар плус- Ваљево 
33. СК Милосав Вујовић- Ариље 

     34. Стрељачки спортски савез централне Србије - СССЦС 
     35. СД Рибница- Рибница- Краљево 
 
ТАЧКА 3. УО је на предлог Кандидационе комисије прихватио једину приспелу, 
комплетну и благовремену, кандидатуру за Драгана Милосављевића (предлог СД 
„Чика Мата“ из Крагујевца) за избор члана УО ССС из Изборне јединице 3 - Источни 
такмичарски регион.  Да би био изабран у складу са Пословником, за кандидата треба 
на седници Скупштине да гласа најмање 18 од 34 делегата из Изборне јединице 3 -
централна Србија и Космет. 



 
 
ТАЧКА 4. УО је једногласно, уз образложење Путника и Петковића прихватио:  
- Извештај о раду ССС за 2017. годину 
- Финансијски извештај ССС за период 01.01.-31.12.2017. године 
- План рада ССС за 2018. годину   
- Финансијски план за 2018. годину и  
- Извештај о спортским успесима у 2017. години, а све ово ће бити део штампаног 
материјала за предстојећу Скупштину. 
 
 
ТАЧКА 5. УО је једногласно на предлог спортског директора верификовао учешће на 
следећим међународним такмичењима, која су одржана између две седнице:  
- Светски куп у Чангвону, Република Кореја (од 20. до 30. априла 2018.), 
- Светски куп у Форт Бенингу, САД (од 7. до 15. маја 2018.), 
- Светски куп у Минхену, Немачка  (од 22. до 29. маја 2018.), 
- Међународни турнир у Плзену, Чешка (од 2. до 7. маја 2018.) и  
- Квалификације за Европску лигу младих у Осијеку, Хрватска (од 18. до 20. маја 2018.) 
 
 
ТАЧКА 6. УО је једногласно прихватио предлог спортског директора о саставу 
репрезентације за следећа међународна такмичења: 
 
А) Светски куп ваздушним и мк оружјем у Сулу, Немачка (од 21. до 29. јуна 2018.) 
 
тим пушка 
1. Марија Малић, 2. Марија Завишић, 3. Марија Коларевић, 4.Ивана Марић 
5. Ђорђе Савић, 6. Алекса Митровић 
 
Вођа пута и тренер за пушку: Саша Икер  
Тренер за пиштољ: Иван Манојловић 
Укупни оквирни трошак је око 1.070.000 рсд (8.886 евра) који се обезбеђује из 
средстава ССС. 
 
Б) Међународни турнир у Плзену, Чешка (од 11. до 15. јула  2018.)  
  
Јуниорке пушка 
1. Марија Малић,  2. Марија Завишић, 3. Марија Коларевић, 4.Ивана Марић 
5. Невена Армуш (само мк) и 6. Ана Акифовић (само мк) 
Јуниори пушка 
 1. Вељко Илић, 2. Алекса Митровић, 3. Димитрије Гаћеша, 4. Ђорђе Савић,  
 5. Ивановић Марко 
Јуниорке пиштољ 
1. Катарина Марицки, 2. Јелена Тодоровић 
  
Вођа пута и тренер за пушку: Саша Икер  
Тренер за пиштољ: Иван Манојловић 
Тренер по позиву: Марко Савић 
Укупни оквирни трошак је око 810.000 рсд (6.750 евра) који се обезбеђује из средстава 
ССС. 
 
 
 
 
 



В)  Светско првенство  у Чангвону, Република Кореја (од 31.08. до 15.09.2018.)  
 
сениори пушка - ваздушна                                   сениорке пушка -ваздушна                                                                            

1. Стефановић Милутин                                   1.  Арсовић Андреа 
2. Лазар Ковачевић                                            2  Сања Вукашиновић 
3. Себић Миленко                                               3. Марија Малић 
Р-  Јовановић Стеван                                          Р- Милица Бабић 
 

сениори пиштољ- ваздушни                                 сениорке пиштољ- ваздушни 
1. Гргић Димитрије                                            1.  Аруновић Зорана  
2. Микец Дамир                                                 2. Бобана М. Величковић 
3. Душко Петров                                                Р- Јелена Томић 
Р-   Зоран Вујић     
 

сениори пушка- мк тростав                                       сениорке пушка- мк тростав 
     1.  Стефановић Милутин                                      1. Андреа Арсовић 

2.  Себић Миленко                                                  2. Сања Вукашиновић 
3.  Стеван Плетикосић                                           3. Драгана Тодоровић 
Р-  Стеван Јовановић                                             Р- Милица Бабић     
 

сениорке пиштољ 30+30 
     1.  Аруновић Зорана 
     2.  Бобана М. Величковић 
     Р  Александра Ристовић 
 
Мешовити парови на ваздушном оружју ће бити састављени од стрелаца који буду 
наступали у индивидуалним дисциплинама. 
Састав јуниорских селекција ће бити предложен после међународног турнира у Плзену, 
Чешка (од 11. до 15. јула  2018.) 
Резерве наступају само у случају спречености репрезентативаца. 
 
Стручни штаб  
Доневић Драган, вођа тима и тренер за пушку. 
Микец Горан, и Аруновић Јелена - тренери за пиштољ 
Тренер репрезентације по предлогу селектора за пиштољ - Јасна Шекарић 
СП се финансира из средстава ССС. 
 
     
ТАЧКА 7. УО је разматрао предложени текст Правилника о регистрацији и праву 
наступа такмичара. УО је једногласно донео одлуку да се обрише члан 2.5.1. а  након 
тога и једногласно усвојио текст Правилника. Такође је усвојен радни закључак да 
Статутарно-правна и Комисија за регистрацију такмичара перманентно раде на 
побољшању овог документа. 
На предлог председника Судијске комисије, везане за разграничење надлежности 
Судијске и Комисије за регистрацију такмичара, су усвојене допуне ОТП. Налаже се 
Генералном секретару да хитно предузме потребне радње ради објављивања 
Правилника о регистрацији и праву наступа такмичара и измена ОТП на сајту ССС. 
 
 
ТАЧКА 8. На предлог Комисије за издавачку делатност, УО је донео Одлуку о 
штампању гласила ССС „Спортско стрељаштво“ и то двоброј за 2018. и једноброј за 
2016/17 у тиражу од 500 примерака по броју, на 40 страна, уз 16-20 колор страна. За 
штампање је планирано 420.000 динара, а за дизајнера и редакцију ће се издвојити  
противвредност од 5 евра по страни гласила. 
 



 
ТАЧКА 9. УО је прихватио извештаје спортског директора са следећих међународних 
такмичења: 
- Светски куп у Чангвону, Република Кореја (од 20. до 30. априла 2018.), 
- Светски куп у Форт Бенингу, САД (од 7. до 15. маја 2018.), 
- Светски куп у Минхену, Немачка  (од 22. до 29. маја 2018.), 
- Међународни турнир у Плзену, Чешка (Од 2. до 7. маја 2018.) и  
- Квалификације за Европску лигу младих у Осијеку, Хрватска (од18. до 20. маја) 
 
УО је такође прихватио информацију спортског директора у вези обављених разговора 
са потенцијалним спонзорима и то: 
- ELEY- спонзорство за 130.000 тестираних дијабола - биће понуђен уговор. 
- HN - спонзорство за 200.000 тестираних и 1 милон тренинг дијабола - наш предлог је 
2 милиона тренинг дијабола. 
 - Sauer - спонзорство за 20 комплета стрељачке опреме и то: јакна, тренерка, 
панталоне, ремник, ципеле и шилт. 
 - Walther - је понудио могућност куповине оружја сличан лизингу.  
Све предложене понуде о спонзорствима је подржао УО уз радни закључак да се 
треба максимално заложити на склапању што више повољних спонзорских уговора у 
корист стрелаца и удружених  чланица Савеза. 
 
 
ТАЧКА 10.  Једногласно је на предлог спортског директора  усвојен План коришћења 
спонзорских средстава за 2018. годину који се састоји од: 
а) Допуна индивидуалних програма категорисаних спортиста у ОКС-у - А 
репрезентација - 30% средстава са реализацијом у првој половини године. 
б) Куповина комби возила 8+1 за потребе стрељачке репрезентације у иозносу од 25% 
средстава са реализацијом у другој половини године. 
в) Куповина спортске опреме (тренерке, мајице, патике и сл.) и материјала за 
репрезентовање и брендирање ССС (заставе, рекламни материјал и сл.) у износу од 
15% од спонзорских средстава са реализацијом у првој половини године. 
г) Финансирање кампова и припрема развојних категорија ССС (перспективни, млади 
спортисти и б-репрезентација) у износу од 15% од спонзорских средстава са 
реализацијом у другој половини године и  
д) Организација семинара и едукација тренера и стрелаца и штампање стручне 
литературе у износу од од 15% од спонзорских средстава са реализацијом у другој 
половини године. 
      
 
ТАЧКА 11. УО је једногласно прихватио иницијативу председника и ген. секретара 
Савеза , којом се задужује Стручна комисија да у што краћем року разради критеријуме 
и начин помоћи удруженим чланицама у развојном делу програма (кроз набавку 
опреме, муниције, оружја по бенефицираној цени, ослобађање котизација за поједина 
такмичења, организовање једноставнијег и јефтинијег начина пререгистрације оружја,  
и сл...) 
  
ТАЧКА 12. – РАЗНО: 
1)  УО  је прихватио информацију Комисије за објекте о давању у дугорочни закуп 
стана у Косовској 9 Очној клиници „Виста оптик офталмологија“, а све у складу са 
ранијом одлуком УО о условима закупа. 
 
2)  Председник је упознао УО са дисциплинском пријавом СД “Чика Мата“ из Крагујевца 
против Ивана Манојловића. УО је пријаву упутио Дисциплинској комисији на 
првостепено одлучивање. 
 



3) УО је усвојио радни закључак којим се задужује Генерални секретар да хитно 
затражи повраћај позајмице у износу од 20.000 динара, која је без одлуке УО и 
усвојених критеријума дата двома полазницима тренерског курса на Вишој 
здравственој и спортској школи у Београду. 
 
4) УО је подсетио стручне службе Савеза да се спонзорска средства могу користити 
искључиво у складу са Одлуком о употреби, трошењу и контроли спонзорских 
средстава (3. тачка са 13. редовне седнице УО) и затражио информацију о  томе да ли 
су поменута средства пребачена на посебан, наменски, рачун. Будући да то још није 
урађено, УО је наложио стручним службама да се под хитно изврши пребацивање 
комплетних спонзорских средстава на посебан рачун Савеза, у складу са Одлуком. 
Председник је подсетио да је одлуком УО формирана радна група за контролу 
коришћења спонзорских средстава, те је у том смислу УО наложио стручним службама 
да се Председништво ССС извештава о транскацијама са посебног рачуна, као и са 
свих осталих рачуна Савеза, на дневном нивоу. 
 
5) Председник је подсетио УО да је рок за пререгистацију оружја прописан Законом о 
оружју и муницији (истиче 05. марта 2019) и затражио да Генерални секретар и лице 
задужено за магацин благовремено покрену неопходне активности како би се 
процедура пререгистрације спровела на време. УО је прихватио иницијативу и 
једногласно донео Одлуку да се активности везане за пререгистрацију (ванредни попис 
и утврђивање тренутног стања магацина; пружање информације о томе да ли је, 
када  и колико оружја дато на коришћење удруженим чланицама и/или 
репрезентативцима) спроведу благовремено и у разумном року, а најкасније до 01.09. 
2018. Генерални секретар је задужен да уз помоћ лица одговорног за магацин 
спроведе претходно наведене и остале прописане и потребне активности ради 
имплементације свих законских обавеза Савеза у вези са пререгистрацијом оружја и 
сачини писмени извештај који ће презентовати на првој септембарској седници 
Управног одбора.  
Такође се задужује стручна служба да у што краћем року испита могућност добијања 
лиценце за тестирање ваздушног оружја (мерењем брзине) и одређивање категорије 
истих у складу са важећим прописима. 
 
6) УО је информисан да је пристигло неколико дописа Рајка Пауновић, председника  
СК „Новолин“ из Новог Сада, у којима се износе детаљи везани за проблеме узајамних 
дуговања и ограничења наступа стрелаца  између СК „Новолин“ и СК „Нови Сад 1790“. 
УО је задужио канцеларију Савеза да посредује у овом спору, и да пружи сву 
неопходну правну помоћ како би се проблем решио.  
 
7) Председник је обавестио УО о понуди за сарадњу Очне клинике „Милош“ која 
начелно подразумева бесплатну офталмолошку контролу стрељачке репрезентације, 
бригу о њиховом офталмолошком здрављу, као и финансијске повластице за све 
регистроване стрелце ССС. Донет је радни закључак да се обаве потребни разговори 
до  евентуалног закључења уговора. 
 
Председник је такође обавестио УО о понуди за сарадњу ЗУ „Ерго сана“ из Београда уз 
радни закључак да се обаве потребни разговори до постизања договора. 
 
УО је такође обавештен да је ТВ мрежа „Арена спорт“ вољна да у циљу промоције 
стрељаштва и наших репрезентативаца снима поједина такмичења у земљи, 
бесплатно на својим каналима емитује снимке са стрељачких такмичења и интервјуе 
са познатим стрелцима и сл.  Иницијатива је једногласно подржана уз радни закључак 
да се обаве даљи разговори са ТВ мрежом „Арена спорт“. 
 



8)  УО је једногласно прихватио информацију председника да је успешно почела обука 
у безбедним руковањем ватреним оружјем за студенте Факултета Безбедности из 
Београда, у складу са потписаним споразумом о сарадњи између Факултета и Савеза. 
 
9) Председник је информисао УО о покренутој иницијативи МОС-а и ОКС-а о 
једнократном финансирању стрељачких тренера (и тренера четири друга, борилачка, 
гранска савеза) у износу од 50.000 евра у динарској противвредности, са реализацијом 
до краја јуна 2018. године. Стручна комисија је задужена да изради критеријуме 
расподеле ових средстава. 
 
10)  УО је у складу са Одлуком донетом на 10. редовној седници УО од 28. децембра 
2017. под 6. тачком дневног реда, одбио молбу СУ „Победник“ из Београда за 
рефундацију трошкова авио превоза за њиховог члана и репрезентативку Милицу 
Бабић.  
 
11)  УО је једногласно усвојио текст Одговора председника Комисије за јавне набавке, 
Марић  Николе, на приговор понуђача „Булит“ д.о.о. из Београда на ЈНМВ 3/2018 чији је 
наручилац ССС. Задужује се стручна служба да благовремено упути одговор понуђачу. 
 
12) Председник је обавестио УО о наставку активности на трајном и системском 
решавању проблема закупнине за клубове који користе атомска склоништа којима 
управља ЈП „Склоништа Србије“, која је покренута на иницијативу СК „Нови Београд-
Ушће“. Разговор о посредовању у решавању овог проблема ће бити настављен са 
помоћником министра МОС Дарком Удовичићем. 
 
             16. редовна седница УО ССС је закључена у 15,45 часова. Записник је 
састављен 14. јуна 2018. године. 
 
 
       Записничар                                                                             Председник 
 
 
Слободан Купрешанин                                                             др Ненад Путник                         


