
ОДЛУКЕ СА 31. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС 

одржане 26. децембра 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 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 да се предложени дневни ред из 

материјала за седницу допуни, па је једноглано усвојен следећи  

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 30. редовне седнице УО  

2. Предлози Стручне комисије  

3. Предлози Судијске комисије  

4. Предлози спортског директора ССС о саставу репрезентације  

5. Разно 

а) Информација генералног секретара  

б) Предлози Статутарно-правне комисије  

в) Одговор на допис СД Панчево 1813  

г) Повраћај дела буџетских средстава из 2018. године у МОС  

д) Доношење одлуке о разрешењу и избору новог директора у Шампион 

комерцу д.о.о. - Београд  

ђ) Свечано проглашење најбољих клубова, стрелаца и тренера за 2019. годину  

е) Информација упућена МОС-у о трошковима и предузетим активностима 

око реконструкције стрелишта Царева Ћуприја  

 

ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

ТАЧКА 1.  

УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 30. редовне седнице УО. 

 

ТАЧКА 2.  

УО је после краће дискусије у којој су учествовали Марић,  Доневић, Марковић и 

Парезановић усвојио следеће предлоге Стручне комисије:  

 

1) Организатори такмичења по календару ССС за 2020. годину, уз једногласно усвојену 

одлуку да се због великих трошкова организације такмичења на 25 и 50м, СД Нови Сад 

1790, као организатор за 2020. годину ослобађа предвиђене рефундације од 18% за 

коришћење електронских мета уз дотацију Савеза од 10.000,00 динара по такмичарском 

дану. 

2) Листа категорисаних спортиста ССС за 2020. годину,  

3) Листа категорисаних тренера ССС за 2020. годину,  

4) Листа рекорда ССС за 2019. годину, 

5) Листа најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера за 2019. годину 

6) Ранг листа стипендиста за 2020. годину  



 

Такође, задужује се Марић да прелиминарне листе од 2) до 6) објави на интернет сајту 

ССС са роком до 6. јануара 2020. за питања, примедбе и жалбе.  

 

TAЧКА 3. 

УО је једногласно усвојо на предлог Судијске комисије измене и допуне Правила 

такмичења ССС и то:  

А) У табели у члану 13.5.3. у Б програму, додају се дисциплине 10 метара стандардна 

ваздушна пушка 3х20 хитаца кадети/кадеткиње као и 10 метара стандардни ваздушни 

пиштољ 20 хитаца пионири/пионирке . 

Б) У табели у члану 14.6.2. Б програм, додају се дисциплине 10м станд. ваз. пушка 3х20 

хитаца кадети/кадеткиње, 20 клечећи, 20 лежећи, 20 стојећи по 30 минута за сваки став, 

у електронске мете као и 10м станд. ваз. пиштољ 20 хитаца пионири/пионирке, по 2 

хица у папирну мету, 2 пробне мете, време гађања 30 минута.  

 

ТАЧКА 4. 

УО је једогласно по предлогу спортског директора усвојио: 

Састав репрезентације за МТ ваздушним оружјем које се одржава у Минхену, Немачка 

од 21-26 01.2020:  

сениори пушка: Стефановић Милутин. Ковачевић Лазар и Себић Миленко  

сениорке пушка: Арсовић Андреа, Вукашиновић Сања и анђушић М. Ивана  

јуниори пушка: Митровић Алекса, Ивановић Марко и Савић Ђорђе  

јуниорке пушка: Малић Марија, Вукојевић Теодора и Коларевић Марија  

сениори пиштољ: Микец Дамир, Гргић Димитрије иПетров Душко  

сениорке пиштољ: Аруновић Зорана, Момчиловић В. Бобана и Миловановић  

Јасмина  

мешовити парови сениори пушка: Арсовић Андреа / Ковачевић Лазар и Вукашиновић 

Сања / Стефановић Милутин  

мешовити парови сениори пиштољ: Аруновић Зорана / Микец Дамир и Момчиловић В. 

Бобана / Гргић Димитрије  

мешовити парови јуниори пушка: Вукојевић Теодора / Савић Ђорђе и Малић Марија / 

Митровић Алекса  

 

Чланови стручног штаба репрезентације су: Доневић Драган, Манојловић Иван. 

Аруновић Јелена и Икер Саша. Тренери по предлогу селектора су: Шекарић Јасна, 

Микец Горан, Гргић Митја, Савић Марко, Јовановић Дарко, Вишекруна Стефан, 

Армуш Милан и Себић Алина.  

 

Трошкови такмичења износе око14.880 евра или око 1.760.000 динара. 

 

Састав репрезентације за ПЕ ваздушним орожјем које се одржава у Вроцлаву, Пољска 

од 23.02. до 02.03.2020.:  

сениори пушка: Стефановић Милутин. Ковачевић Лазар и Себић Миленко  

сениорке пушка: Арсовић Андреа, Вукашиновић Сања и анђушић М. Ивана  

јуниори пушка: Митровић Алекса, Ивановић Марко и Савић Ђорђе  

јуниорке пушка: Малић Марија, Вукојевић Теодора и Коларевић Марија  

сениори пиштољ: Микец Дамир, Гргић Димитрије иПетров Душко  

сениорке пиштољ: Аруновић Зорана, Момчиловић В. Бобана и Миловановић  

Јасмина  



мешовити парови сениори пушка: Арсовић Андреа / Ковачевић Лазар и Вукашиновић 

Сања / Стефановић Милутин  

мешовити парови сениори пиштољ: Аруновић Зорана / Микец Дамир и Момчиловић В. 

Бобана / Гргић Димитрије. 

мешовити парови јуниори пушка: Вукојевић Теодора / Савић Ђорђе и Малић Марија / 

Митровић Алекса  

 

Чланови стручног штаба репрезентације су: Доневић Драган, Манојловић Иван. 

Аруновић Јелена и Икер Саша. Тренери по предлогу селектора су: Шекарић Јасна, 

Микец Горан, Гргић Митја, Савић Марко, Јовановић Дарко, Вишекруна Стефан као и 1 

за пиштољ и 2 за пушку.  

 

Трошкови такмичења износе око 23.765,00 евра или око 2.805.000 динара. 

 

5. РАЗНО 

А) Ген. секретар Петковић је обавестио УО да је од ген. секретара ИССФ господина 

Ратнера обавештен да је на предолимпијском турниру у Токију поред наших такмичара 

који су испунили квоте обезбеђена још 2 места: за 3х40 мк мушкарци и жене као и 1 

место за члана стручног штаба. 

 

Б) Потпредседник Милошевић је испред Статутарно-правне комисије образложио, што 

је УО и усвојио, тумачење везано за допис СД Палилуле око статуса прдружених 

чланица. УО је донео Одлуку да се у складу са Статутом ССС свим придруженим 

чланицама које не испуњавају услове из члана 14, а у вези члана 20 Статута ССС упути 

писано упозорење да се у року од 15 дана изјасне о томе да ли могу у року од 60 дана да 

отклоне недостатке испуњености услова за чланством у ССС. Против придружених 

чланица које у траженом року недостатке не отклоне биће покренут поступак 

искључења из чланства ССС.  

 

Купрешанин је испред Статутарно-правне комисије дао обрзложење, што је УО и 

прихватио, а везано за дуговања СК „Топличанин 1887“ према ССС, да овај клуб није 

правни следбеник СК „Топличанин“ који је непревођењем у АПР изгубио својство 

правног лица 2012. године у складу са Законом о спорту.  

 

В) После дискусије у којој су учествовали скоро сви присутни, а везано за допис СД 

„Панчево 1813“ којим се тражи отпис дела дуга и исплату остатка на рате, УО је донео 

закључљк да се управа СД „Панчево 1813“ изјасни о предлогу исплате дуга на рате. До 

исплате дуга у целини, СД „Панчево 1813“ неће моћи да користи бенефите из Програма 

помоћи клубовима (бесплатне дијаболе, набавку мк муниције и сл.) које ССС 

обезбеђује својим чланицама.  

 

Г) Председник Путник је обавестио УО о Управном решењу МОС-а којим се од ССС 

тражи повраћај новчаних средстава добијених за програмске активности у 2018. години 

у Буџет у износу од 1.300.000 динара са припадајућим каматама. УО је донео закључак 

да се тражена средства у предвиђеном року уплате. како би се избегле било какве 

последице непоступањем по захтеву МОС-а.  

 

Д) Како је ССС оснивач и већински власник „Шампион комерц“ д.о.о. Београд, на 

основу постојеће документације, УО је у складу са Статутом Савеза и Друштва 

једногласно донео Одлукеу да се досадашњи в.д. директор Пантић Милисав, уз сву 



захвалност на досадашњем раду, разрешава дужности, а да се именује Доневић Драган 

на место директора и овлашћеног лица „Шампион комерц“ д.о.о. Радни однос се 

заснива од 1. јануара 2020. године. Задужују се органи „Шампион комерц“ д.о.о. да 

благовремено предузму све потребне радње у складу са Статутом Друштва у циљу 

спровођења ове Одлуке.  

 

Ђ) УО је донео Одлуку да се Свечано проглашење најуспешнијих  клубова, стрелаца и 

тренера за 2019. обави 29. јануара 2020. у ресторану „Петица“. Задужује се 

Парезановић да испред Комисије за награде и признања направи предлог за 

награђивање свих оних који су у 2019. помогли ССС у раду.  

 

Е) ССС је у сарадњи са архитектонском кућом Проамбо у траженом року доставио 

информацију о процени трошкова реконструкције стрелишта Царева Ћуприја у износу 

око 2.860.000 евра или око 335 милиона динара, од чега је највећа непознаница израда 

дренаже подземних вода. УО је такође инормисан да је ССС из сопствених средства у 

пројктну документацију већ уложио око 250.000 динара, од чега је на геодетско 

снимање терена потрошено 220.000 динара.  

 

31. редовна седница УО ССС је закључана у 14,45 часова. Записник је сачињен 8. 

јануара 2020. године.  

 

       Записничар                                                                                        Председник  

Слободан Купрешанин                                                                     Др Ненад Путник  

 


