
            ОДЛУКЕ  СА 36. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 14. 07. 2015. ГОДИНЕ       
                   У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 12,15 ЧАСОВА 
 

  Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседници Небојша Релић и 
Обрад Стевановић, чланови ОУ,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, Бобан Марковић- 
Тренерска комисија и Купрешанин Слободан- записничар. Оправдано је одсутан 
члан УО Жељко Лазић.    
 На почетку седнице председник Машовић је поздравио све присутне . После краће 
дискусије на предлог Петковића  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 33, 34 и 35. седнице Управног одбора  

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

3.  Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије 

4. Разматрање и усвајање извештаја Спортског директора репрезентације  са 
међународних такмичења 

5. Разматрање и усвајање извештаја Судијске комисије 

6. Разматрање и усвајање Плана програма рада Тренерске комисије 

7. Доношење одлуке о судбини пословног простора Савеза у Косовској 9 

8. Информација о Одлуци ИССФ-а о пријему Косова 

9. Разно: А) Одређивање вође пута за ПЕ у Марибору, 18-26. 07. 2015.  

                   Б) Одређивање састава новинарске екипе за  ПЕ у Марибору 

                   В) Доношење одлуке о пререгистрацији МК пиштоља са ССС  

                        на Зарић Бранкицу,  СК Валтерс пистолс- Кикинда 

                    Г) Доношење одлуке о промени Календара такмичења за          

                        Првенство Србије МК оружјем за сениоре у Новон Саду 

                        Са 1-2. на 2-3. август 2015.  

                  

ТАЧКА 1-  УО је једногласно, без дискусије усвојио записнике са 33. редовне и  

34. и 35. електронске седнице УО.   

ТАЧКА 2- После уводне напомене ген. секретара Петковића и допуне тачке о 

токовима новца, као и дискусије у којој су учествовали сви чланови УО, једногласно је 
усвојена Информација о раду и реализованим задацима између две редовне седнице 
УО уз напомену да се у тачки 2- нереализоване одлуке поброје  све нереализоване 
одлуке  и то све до реализације одлуке. Поводом дописа ELEY-a у вези коришћења 
спонзорске муниције и евентуалног раскида спонзорског уговора, УО је једногласно 
донео Одлуку којом се овлашћују председник, ген. секретар и спортски директор 
репрезентације да обаве зазговор са репрезентативцина и капитеном репрезентације, 
а затим одговоре на исти.   

ТАЧКА 3- После уводних напомена председника Стручне комисије, УО је са једним 

уздржаним гласом  усвојио предлог Стручне комисије о списку учесника и стручног 



тима Кампа перспективних стрелаца ваздушниморужјем 4-9.08.2015 у Караташу из 
допуну списка учесника са два демостсратора- Јанковић Стеваном и  Ковачевић 
Лазаром –СК Јагодина 92. Због пребукираности капацитета стрелишта, УО није 
прихватио учешће самофинансирујућих учесника Кампа. 

                       УО је једногласно усвојио предлог стручне комисије о прерасподели 
оружја регистрованог на ССС, а које се по реверсима налази код удружених чланица и  
стрелаца, и то у два корака- послати чланицама допис са захтевом да се изјасне код 
ког стрелца  се налази оружје и у каквом је стању уз изјаву да ли им такво оружје још 
треба, а по добијању изјава за свих 50 цеви, Стручна комисија би  дала предлог за 
ново задуживање или враћање у магацин.  
 

ТАЧКА 4- После  уводног образложења које је изнео Спортски директор 

репрезентације-Пејовић и дискусије у којој су учествовали сви чланови,  УО је 
једногласно усвојио следеће извештаје са међународних такмичења: 
1) Извештај са ИССФ Светског купа у ФОРТ Бенингу- САД од 11-19. 05 2015. године      
2) Извештај са ИССФ Светског купа у Минхену од 26. 05 до 02.06.2015 године 
3) Извештај са Првих Европских игара, Баку- Азербејџан 2015 

 
УО је једногласно усвојио предлог листе учесника за ИССФ СК у Габали-Азербејџан: 
Сениори ПУ  
СЕБИЋ МИЛЕНКО                                    Црвена Звезда                  В. ПУ     60Л      3Х40 
СТЕФАНОВИЋ МИЛУТИН                        Чика Мата                         В. ПУ     60Л      3Х40 
МИРОСАВЉЕВ НЕМАЊА                        Нови Сад 1790                                60Л      3Х40 
Сениорке ПУ 

АРСОВИЋ АНДРЕА                                   Партизан                            В. ПУ               3Х20 

Сениорке ПИ 
ШЕКАРИЋ ЈАСНА                                Црвена Звезда               В. ПИ          МК ПИ 
АРУНОВИЋ ЗОРАНА                                Црвена Звезда               В. ПИ          МК ПИ 
ВЕЛИЧКОВИЋ БОБАНА                            Бор 030                              В. ПИ          МК ПИ 
Сениори ПИ 

МИКЕЦ ДАМИР                                          Полицајац                       В. ПИ          МК ПИ 

ЗЛАТИЋ АНДРИЈА                                 Алекса Дејовић               В. ПИ          МК ПИ 
 
Тренери:  ДОНЕВИЋ ДРАГАН И АРУНОВИЋ ЈЕЛЕНА 

 
На предлог Спортског директора репрезентације УО је једногласно донео Одлуку о 
измени и допуни Одлуке о списку учесника за ПЕ МК оружјем- Марибор 18-25. 
07.2015 (Одлука је донета на електронској седници 22. 06.2015) тако да гласи: 
1) екипа јуниора на ПУ се допуњује стрелцем Чичевски Јованом из Нови Сад 1790, уз 
остављање овлашћења СДР да сам одлучи о коначном саставу јуниорске 
репрезентације у дисциплинама 60л  и   3х40 метака 
 2) екипа јуниорки ПУ се допуњује такмичарком Армуш Невеном-Чика Мата, која ће 
наступати у дисциолинама 60л и 3х20 метака  
3) уместо тренера Маринковић Бобана, на пиштољу се ангажује Горан Микец  

 

ТАЧКА 5- УО је једногласно одбио извештај Судијске комисије везан за наступ 

стрелца Бељин Марка, стрелца који је исписан из СД“ Бечкерек 1825“ и наступао без 
легитимације до уписа у СКОСИ“  Олимп“, клуб који је по завршетку такмичења, 
касније, по одлуци уо примљен у ССС као придружена чланица. Извешзај не садржи 
предлог мера за решење спора, на основу којих би се УО изјаснио.  Једногласно је 
донет радни закључак да се Извештај Судијске комисије допуни и предлогом мера у 
вези наступа СФС Борац- Параћин на 2. колу купа 08.02.2015 и закаснелим плаћањем 
према ССС на основу Уговора о плаћању дуга на рате, као и списком мера поводом 



одговора на  допис СД“Бечкерек1825“ из Зрењанина,  заведен под бр. 705 од 
24.04.2015.  

  
ТАЧКА 6- После дискусије у којој је сем чланова УО  учествовао и председник 

Тренерске комисије Бобан Марковић, УО уз измене и допуне усвојио Програм 
активности Тренерске комисије УО ССС  у 2015. години. 

 
ТАЧКА 7- Поводом даље судбине стана у Косовској 9, а у циљу сагледавања 

најбољег решења за даље коришћење или евентуалне продаје простора, која ће  се по 
темељној анализи презентовати Скупштини ССС у циљу доношења коначне одлуке, 
УО је једногласно донео Одлику којом задужује Стручну службу да отпочне правну 
процедуру физичке деобе стана пред ГО Стари Град (ССС је сувласник 3/5 стана што 
износи око 100 м2) до укњижбе ССС у статусу власника  стана- 1/1.   
 

ТАЧКА 8- Једногласно је прихваћена информација о пријенму Косовског стрељачког 

савеза као придружене чланице ИССФ. Поводом најављеног пуноправног пријема 
Косовског стрељачког савеза у ИССФ, наши делегати Машовић и Пејовић се овлашћују 
да  на Скупштини ЕСК која се одржава  у време ПЕ у Марибору изразе наше 
противљење таквој одлуци. Такође ће се упутитим писмо ИССФ-у да се пријемом 
Косовског стрељачког савеза у ИССФ крши и члан  Статута  ИССФ-а, којим се дефише 
да пуноправни чланови ИССФ-а могу бити само они национални стрељачки савези 
држава које су чланице УН, што није случај са Косовом. 
 

ТАЧКА РАЗНО: А) Једногласно је донета Одлука да је Машовић Синиша вођа 

пута за ПЕ у Марибору, 18-26. 07. 2015 

                                   Б) Једногласно је донета Одлука  о саставу новинарске екипе за 

ПЕ у Марибору уз Исплату минималних трошкова и то:новинар ЖИВКО БАЈКАС, тв 
извештач СТРАЈНИЋ ПРЕДРАГ и камерман ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ. 

                                     В) Једногласно је донета одлука да се МК спорт пиштољ марке 

Валтер који је Зарић Бранкица освојила као награду од произвођача за првака свету 
категорији јуниорки, а који је регистрован на ССС, пререгиструје на Бранкицу Зарић. 

                           Г)  Једногласно је донета Одлука да се због ангажовањанаших 

судија са А листе Гргића, Марића и Подрашчића на ПЕ у Марибору изврши промена 
Календара такмичења за Првенству Србије МК оружјем за сениоре у Новон Саду са 1-
2. на 2-3. август 2015 године.  
 

 

 
 Седница је завршена у 17,15. Записник о одлукама је састављен 15.07.2015. године 
 
 
 
         Записничар                                                  потврђује и оверава председник ССС 

Купрешанин Слободан                                            Машовић Синиша 
 


