
ОДЛУКЕ СА 43. РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ  

29. ОКТОБРА 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, председница НО др Ида Кабок, ген. сек. мр Ненад Петковић, спортски 

директор ССС (СД ССС) Драган Марковић, председник Судијске комисије Витомир 

Хоман и Слободан Купрешанин - записничар.  

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

Милосављевић и Милан Парезановић. 

          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 једногласно усвојен следећи 

                                                                

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 41. и 42. електронске  седнице УО 

2. Предлози Стручне комисије 

3.  Предлози спортског директора 

         4.   Предлози Судијске комисије  

         5.  Предлог председника и потпредседника ССС за отварање наменског рачуна 

(фонда) "Бобана Момчиловић Величковић" и доношење Правилника о 

управљању финансијским средствима 

         6.   Разматрање захтева МОС за повраћај средстава из 2019. године 

         7.   Пријем нових чланица 

         8.  Разматрање проблематике одржавањеа редовне седнице Скупштине ССС 

         9.  Усвајање Правилника о ближем уређивању начина планирања и   

              спровођења поступка јавних набавки и праћење извршења уговора  

              о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се  

              Закон не примењује     

       10.  Разно 

 

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

ТАЧКА 1.   УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 41. и 42. електронске  

седнице УО. 

   

ТАЧКА 2.   УО је после краће дискусије, усвојио следеће  предлоге Стручне комисије: 

1) Набавка 80 (50+30) ваздушних пушака FWB за коју је спроведена јавна набавка и 

чија се реализација очекује крајем новембра 2020. При расподели усвојен је принцип да 

ниједна чланица не може да добије више од три пушке. Задужује се стручна служба 



Савеза да у што хитнијем року чланицама које немају дуговања према ССС, упути 

предрачуне са роком од 30 дана за уплату учешћа у набавној цени. Технички директор 

ће по приспелим уплатама организовати издавање пушака из магацина ССС.  

2) Организација Кампа перспективних стрелаца ваздушним оружјем у Новом Саду од 

11. до 15. новембра 2020. уз учешће 20 стрелаца пушком, 20 пиштољем и 12 тренера. 

Обезбеђене су дневнице за тренере у износу од 2.000,00 што је укупно 72.000,00 

динара. Смештај и исхрана је планирана у хотелу Леополд са ценом полупансиона од 

3.000,00 динара. Савез ће обезбедити ел. мете и 20.000 дијабола. У оквиру Кампа се 

планира одржавање Финала купа ССС и Првенство Србије 10м 3х20. 

 

TAЧКА 3. УО је једногласно усвојио предлог спортског директора везан за активности 

репрезентације до 31.12.2020. Активности се односе на четири репрезентативца који 

могу да освоје квоту за ЛОИ у Јапану 2021 (Себић, Ковачевић, Гргић и Петров), и то на 

четири међународна такмичења која су у Календару Савеза и пет контролних 

такмичења у Србији. Обезбеђена су средства од ОКС у износу од     

1.220.000 динара. Такође се планирају и припреме у Смедереву јуниорске екипе 

пушком. Све ово зависи од ситуације везане за ковид 19.  

 

ТАЧКА 4. УО је једогласно је усвојио предлог Судијске комисије у вези набавке 50 

судијских прслука у укупном износу од 100.000,00 динара уз партиципацију 

заинтересованих судија и клубова од 1.000,00 динара по комаду. Председник УО је 

нагласио и да постоји жеља једног правног лица да донира потребна средства за 

набавку судијских прслука. Уколико се та иницијатива реализује, чланови Судијске 

организације неће морати да партиципирају у трошку набавке. О исходу разговора са 

потенцијалним донатором председник Путник ће благовремено обавестити УО. 

 

ТАЧКА 5  Председник Путник је одбразложио заједнички предлог потпредседника 

Младена Милошевића и Ненада Путника да се услед изненадне смрти наше 

репрезентативке и олимпијке Бобане Момчиловић Величковић и ситуације у којој се 

њена породица нашла услед трагичног губитка супруге и мајке, размотри и подржи 

иницијатива за отварање наменског рачуна (фонда) који би носио Бобанино име. 

Средства са рачуна би била намењена члановима уже породице врхунских спортских 

стрелаца који су преминули током трајања каријере. Сматрамо да као кровна 

организација имамо људску и моралну обавезу да помогнемо члановима породица 

прерано преминулих врхунских стрелаца. 

У предлогу стоји да би се средства прикупљала из сопствених прихода Савеза, од 

донација физичких и правних лица и улагањем у сигурне инвестиције. Почетни капитал 

могао би бити формиран улагањем одређене суме са рачуна Шампион комерца и 

преусмеравањем дела новца који се добија на има закупнине за објекат у Косовској. УО 

може да одлучи и да се, уколико је потребно, за управљање рачуном оснује посебно 

правно лице - Фонд. Уз Правилник који би регулисао намену и начин коришћења 

средстава са рачуна, УО би донео и План прикупљања финансијских средстава и 

привлачења донаторских средстава. Први корисник средстава би била породица Бобане 

Величковић, чији би син имао гарантоване месечне приходе са рачуна у одређеном 

(вишегодишњем) трајању. 

Једногласно је усвојена иницијатива председника и потпредседника Савеза о отварању 

наменског рачуна за уплату средстава за помоћ члановима уже породице врхунских 

стрелаца који су преминули током трајања каријере. Први корисник би био Вукашин, 

син прерано преминуле шампионке Бобане Момчиловић Величковић. О начину 



прикупљања и коришћења средстава са наменског рачуна ће Статутарно-правна 

комисија сачинити посебан Правилник. 

 

 ТАЧКА 6. Председник Путник је упознао УО са садржајем састанка који је у 

септембру одржан у МОС, чија је тема била повраћај програмских средстава из 2019. 

године у износу од 6.050.000 динара. Наиме, Савез је у другој половини 2019. године 

био принуђен да  изврши ребаланс програмских средстава у наведеном износу, о чему 

је уредно обавестио Министарство дописом од 15.11.2019. у складу са Правилником и 

потписаним Уговором, као и дугогодишњом праксом (сваке године постоји потреба за 

ребалансом програмских средстава будући да на почетку године није могуће детаљно 

предвидети обим и динамику планираних активности). Министарство на тај допис 

никада није званично одговорило - нити је дало сагласност на пренамену буџетских 

средстава нити је захтев одбило. Ово чињенично стање је констатовано и у извештају 

ревизора за 2019. годину.  

На састанку у МОС је затражено да Савез врати у буџет Републике Србије наведни 

износ, а званичан захтев за повраћај ће бити послат поштом. На састанку је, осим тога, 

констатовано да је велики број националних гранских Савеза у истој ситуацији, и да је 

проблем настао услед извесне недоречености Правилника и дугогодишње редовне 

праксе одобравања оваквих захтева гранских савеза. Редигована верзија Правилника је 

ступила на снагу марта ове године. Новим Правилником су прецизно дефинисане 

одредбе и отклоњене могућности њиховог различитог тумачења. Након што изврши 

повраћај средстава Савез ће бити у могућности да поднесе захтев за ребаланс 

програмских средстава за текућу годину, у складу са новим Правилником.  

После краће дискусије у којој су учествовали Димковић, Милошевић, Марић и 

Петковић, једногласно је закључено да се иницира нови састанак са представницима 

МОС на коме ће се још једном затражити одговор на допис Савеза од 15.11.2019., као  и 

да генерални секретар одмах поступи у складу са информацијама које буду добијене на 

састанку.  

 

ТАЧКА 7. УО је једногласно одобрио обнављање верификације за СК Слобода из 

Чачка у статусу редовне чланице. Спортска организација „Каролина стрела“ из Бечеја 

је  примљена у састав удружених чланица ССС у статусу придружене чланице. 

 

ТАЧКА 8. Председник је обавестио УО да је Савез у обавези да одржи Редовну 

Скупштину до краја године и подсетио да то до сада није учињено због неповољне 

епидемиолошке ситуације. Председник је најавио доношење одлуке о времену, месту и 

начину одржавања Редовне скупштине најкасније до 15. новембра, у складу са 

условима које буде налагала епидемиолошка ситуација и са очувањем здравља делегата 

као највишим императивом.  

Након тога, дискутовало се и о термину одржавања Изборне Скупштине која би 

требало да се одржи у фебруару 2021. године. Постоји препорука МОК и ОКС да се 

одржавање изборних скупштина у националним савезима спроведе након ЛОИ у 

Токију (шест месеци после одржавања ЛИО) како би избори пратили логику 

олимпијског циклуса, о чему би требало донети одлуку на Редовној скупштини ССС 

допуном већ усвојеног скупштинског материјала.  

 

ТАЧКА 9.  УО је једногласно усвојио Правилник о ближем уређивању начина 

планирања и  спровођења поступка јавних набавки и праћење извршења уговора о 

јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује. 

 



ТАЧКА 10. А) УО је прихватио информацију председника Путника везану за 

реконструкцију стрелишта „Царева Ћуприја“ и санацију крова коју ће спонзорисати 

редузеће „Јафа“ из Црвенке. 

                    Б) УО је на предлог  потпредседника Марића једногласно донео одлуку да 

се за СД „Панчево 1813“ изврши додатна  набавка једног, а за СК „Радивој Ћирпанов“ 

три ваздушна пиштоља за развојни програм. 

 

 

43. редовна  седница УО ССС  је закључана у 14,45 часова. Записник је сачињен 3. 

новембра 2020. године. 

 

 

 

 

 

 

       Записничар                                                                                      Председник 

Слободан Купрешанин                                                                     др Ненад Путник                         


