
ОДЛУКЕ СА 52. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 16. 11. 2016. 
ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12.00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА 

 
 
 

 
Присутни: председник Машовић Синиша, потпредседници Обрад 
Стевановић и Релић Небојша( присутан од 2.тачке дневног реда) чланови 
УО Вељковић Синиша, Хоман Витомир, Ђапић Миле, Спасојевић Миомир, 
Парезановић Милан и Тошић Зоран,  ген. секретар Ненад Петковић, 
спортски директор репрезентације (СДР) Пејовић Срећко, Марић Никола-
Стручна комисија , Плетикосић Стеван- испред стрелаца олимпијаца  
(присутан од 4. тачке ), Марковић Драган- директор СД“Нови Сад 1790“ 
(присутан од 7.тачке ) и записничар Купрешанин Слободан. Одсутни 
чланови УО  Лазић Жељко, Зорић Бошко. 
 
После дискусије једногласно је усвојен следеће ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Усвајање записника са 50. редовне и 51.електронске седнице УО 
2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне 

седнице УО 
3. Предлози Стручне комисије 
4. Извештаји и предлози Спортског директора репрезентације(СДР) 
5. Информација председника Савеза о расписивању избора за органе 

Савеза 
6. Информација о одржаном састанку руководства Савеза са 

олимпијским тимом и личним тренерима 
7. Допис „Булит“д.о.о из Београда 
8. Захтев СД „Нови Сад 1790“ за организацију квалификационог 

такмичења Европске лиге младих 
9. Предлози Савеза з у вези са изборима у  Олимпијском комитету 

Србије 
10.  Разно:А) Препорука Владе Србије за поступање организација у 

области спорта под ингеренцијом РС у вези са статусом спортских 
организација  са АП КиМ  под ингеренцијом ПИС у Приштини 

                 Б) Доношење Одлуке о додељивању пригодних награда  
      режисеру филма „Апсолутних сто“ Срдану Голубовићу и главном  
      глумцу Вуку Костићу.  
                 В)  Доношење одлука о измени Каленрада такмичења за 2017.  

 
           
                                                         О Д Л У Ч И В А Њ Е 
 
ТАЧКА 1)  Једногласно је без примедби усвојен записник са 50. редовне 
седнице УО, док је записник са 51. електронске седнице усвојен уз радни 
закључак да се убудуће уз записник доставља и материјал о гласању у 
складу са чланом 19. Пословника о раду УО . 
Такође је усвојени радни закључак да  одлуке о учешћу на такмичењима 
убудуће морају да садрже и оквирну цену коштања и извор из кога су 
средства обезбеђена. 



ТАЧКА 2) УО је једногласно прихватио Информација о раду и 
реализованим задацима између две редовне седнице УО уз радни 
закључак да се информација допуни подацима са такмичења млађих 
категорија „Олимпијске наде“ у Нитри и Финалу купа ССС „Б“ програм у 
Панчеву. Такође је закључено да се реализују нереализоване одлуке УО , 
посебно Одлука о постављању фотографија наших олимпијаца у сали за 
састанке и и почетак рада сервиса оружја. Закључено је и да се за следећи 
УО припреме предлози Судијске комисије о изменама Правила такмичења. 

 
ТАЧКА 3) Једногласно су прихваћени предлози Стручне комисије: 

А)-Усвојен је Календар такмичења за 2017. годину уз измену да се по 
датумима ротирају такмичења под тачком 10 и 11. 
Б)- Одређена су  Критеријумска такмичења за стипендије у 2017. години 
В)-Усвојен је Програм такмичења ССС и квалификационе норме за 2017. 
годину. 
Г)- Усвојен је  предлог висине котизација у 2017. години 
Д)-Усвојена је Национална категоризација врхунских спортиста са 
нормама. 
 

ТАЧКА 4)  УО је једногласно прихватио Извештаје са Финала ИССФ СК 
Болоња-Италија од 04-10. 10 2016. и Финала европске лиге младих – 
Болоња – Италија од 14-16. 10. 2016. уз напомену да предлози и извештаји 
убудуће морају да садрже цену коштања такмичења и  извор из кога су 
средства обезбеђена. 
УО је једногласно усвојио предлоге СДР  о Критеријумима за избор 
репрезентације за ПЕ ваздушним оружјем у Марибору- Словеније од 06. -
12. 03. 2017. године, а то су : резултати у 2016.години, критеријумски 
резултати за сениорке пушка, јуниори пиштољ и јуниорке пиштољ; 
критеријумска такмичења за сениорске и јуниорске екипе.  

 
ТАЧКА 5) Председник Машовић је на основу статутарних овлашћења 
информисао УО да ће расписати изборе за орагане Савеза, који ће се 
одржати око 20. 02. 2017. године. 

 
ТАЧКА 6) Једногласно је прихваћена информација о састанку одржаном 
03. 11. 2016. коме су присуствовали представници УО ССС, СДР,  стручни 
штаб и стрелци олимпијци и лични тренери.  УО је једногласно закључио 
да СДР  и   Стручна комисија сачине  извештај о спорним питањима са 
састанка  и дописа капитена репрезентације, који је достављен ССС 
електронским путем дана 14. 11. 2016. и да допис  са предлозима доставе 
Стручној служби најкасније дао 15. 12. 2016. године. 

 
ТАЧКА 7)  УО је једногласно прихватио информацију  о пословним 
односима ССС и „Булет“ д.о.о.  везаним за ЈН-ОП 6/2016.- набавка МК 
муниције. 
- задужује се стручна служба да против испоручиоца добара „Булит“ д.о.о 
Београд  покрене поступак у циљу наплате уговорне казне  у износу од 
247. 750 динара, а у вези са чланом 6 став 1 Уговора  02/36 /9/2016. од 17. 
03. 2016. године. 

 



ТАЧКА 8) УО је са 7 гласова за  и  једним уздржаним гласом    
(председник Машовић) донео Одлуку да ССС прихвата организацију 
такмичења Европске лиге младих- квалификлације за источни регион, која 
ће се одржати од 19. до 21. маја 2017. у Новом Саду. 
 
ТАЧКА 9) На основу Одлуке председника ОКС о расписивању избора за 
органе ОКС у предстојећем четворогодишњем олимпијском циклусу, а у 
складу са роковима за изјашњавање националних гранских савеза 
олимпијских спортова (18. 11. 2016), УО ССС је донео следеће ОДЛУКЕ: 
 
1. Даје се подршка , коју је ОКС-у поднео  Џудо савез Србије, да за 
председника ОКС у предстојећем четворогодишњем мандату кандидује 
ИВАНА ТОДОРОВА. 
2. За члана Извршног одбора ОКС испред ССС предлаже се генерални 
секретар Стрељачког савеза Србије  НЕНАД ПЕТКОВИЋ. 
 
ТАЧКА 10 РАЗНО: А) У вези са Препоруком Владе Србије за поступање 
организација у области спорта под ингеренцијом РС у вези са статусом 
спортских организација  са АП КиМ  под ингеренцијом ПИС у Приштини у 
међународним спортским организацијама и у случајевима учествовања 
спортиста са АП КиМ у својству спортских организација под ингеренцијом 
ПИС у Приштини на међународним такмичењима: 

- обавезује се генерални секретар да  у року од 8 дана од дана 
доношења Одлуке од МОС прибави Закључак Владе Србије бр. 661-
6207/2015-1 од 08. 06. 2015. којим је усвојена поменута Препорука; 

- Наведени закључак Владе РС и интегрални текст Препоруке одмах  
по прибављању објавити на интернет домену ССС; 

- Обавезује се стручна служба  ССС да наведена акта умножи и 
достави у писменој форми свим удруженим чланицама. 

 
                            Б) Једногласно је донета  Одлуке о додељивању 
пригодних награда   режисеру филма „Апсолутних сто“ Срдану 
Голубовићу и главном  глумцу Вуку Костићу  тако што ће се : 
-глумац Вук Костић наградити ваздушном пушком са посветом ССС 
- режисер Срдан Голубовић награди књигом – Историја српског 
стрељаштва са посветом ССС 
-да се именованима свечано уруче наведена признања 
- да се за промотивне потребе ССС купи 50 дискова са филмом –
„Апсолутних сто“. 
                           
                            В) Једногласно је донeта Одлука да се изврши измена и 
допуна Календара такмичења за 2017. тако што ће бити промењен 
датум на такмичењу под  бр 23. Квалификације европске лиге младих 
са 06.07 мај на 19-21 мај , као и допуна  Календара такмичењем 44а- 
Финале купа европске лиге младих у Осијеку-Хрватска 19-22 октобар 
2017. године. 

                       Записник о одлукама је састављен 18. 11. 2016.  
 
         записничар                                                     потврђује предсеник савеза 
 Купрешанин Слободан                                                     Синиша Машовић 


