
            ЗАПИСНИК СА 36. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 14. 07. 2015. ГОДИНЕ       
                   У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА 
 

  Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседници Небојша Релић и 
Обрад Стевановић, чланови УО Лазић Жељко,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 и 
Купрешанин Слободан- записничар.  
 На почетку седнице председник Машовић је поздравио све присутне . После краће 

дискусије 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 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 Новом Саду 

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

 

ТАЧКА 1-  УО је једногласно усвојио записнике са 33, 34. и 35. седнице  

ТАЧКА 2- Петковић је дао  уводне напомене и допунио тачку токовима новца као и 

информацијама шта је још урађено , а није обухваћено извештајем.Увезена је мк 
муниција која је смештена  у магацине ССС и СК Партизан, Спроведена је ЈН за 
аутобуски превоз за Камп у Караташу .Освајачи медаља са 1.евтопских  игара у Бакуу 
заједно са председником и ген. секретаром  су примљени код председника РС 
Томислава Николића. УО је обавештен о писму које је ELEY поводом спонзорске 
муниције упутио Савезу, у коме се изражава незадовољство спонзора због расподеле 
спонзорске муниције. Спонзору је 07.04. 2015. достављен план расподеле и 
коришћења спонзорске муниције. У вези са овим проблемом УО је овластио 
председника, ген. секретара и СДР да се по обављеном разговору са 
репрезентативцима и капитеном одговори на допис ELEY-а. Ген. секретар је на крају 



додао да је стање на рачуну Савеза  10. 07.2015. 5.589.410,47 динара ,али да нас 
очекујеу велики трошкови око ПЕ у Марибору, као и повраћај позајмице СС Краљево те 
уплата  укупних средстава до краја године од око 1.850.000 динара, што неће бити 
довољно за рад Савеза. Релић је изненађен писмом ELEY-а, поготово када се зна да 
је у члану 9 Уговора дефинисано право Савеза да мења састав репрезентације. Наши 
репрезентативци не могу да се жале да нису добили спонзорску муницију, када постоји 
план расподеле. Овакво понашање је срамно. СДР Пејовић је рекао да су се поједини 
репрезентативци и раније жалили, да постоје стални приговори око расподеле. 
Појединци мисле да је спонзорска муниција награда те да с њом могу располагати по 
сопственом нахођењу. Такође је додао да је између менаџера ELEY-а поприлична 
неорганизованост па ни обећане тренерке неће стићи у траженом броју, тако и оне за 
чланове УО. Свима треба да буде јасно да Савез може променити састав 
репрезентације и да се део муниције одваја за Б селекцију и перспективне јуниоре. 
Спасојевић је додао да су стрелци навикли да са том муницијом тргују, а то је сада 
прекинуто па се појединци буне. Такође је приметио да је увезена муниција лошег 
квалитета и да би требало извршити њену замену  на предстојећем ПЕ у Марибору. 
Вељковић је предложио да се обави разговор са репрезентативцима, па да се ELEY-у 
предложи анекс уговора усклађен са новим списком репрезентативаца. Стевановић 
види три проблема који су везани за писмо ELEY-а. Први је правни- шта смо 
уговорили, а шта остварили; затим  оперативни- муниција треба да се распоређује по 
нашим потребама и етички- који се односи на понашање појединих репрезентативаца и 
које треба санкционисати у складу са Дисциплинскум правилником. Тошић је за 
предлог да се по обављеном разговору са стрелцима , а сагласно члану 9 уговора, 
муниција распоређује према плану. Марић је приметио да репрезентативци не познају 
одредбе Уговора о спонзорству, па из тога проистиче доза неодговорности према 
Савезу. Такође не познају Закон о оружју и муницији, јер било какво располагање 
муницијом захтева одређену процедуру, а непридржавање одредби Закона  је строго 
кажњиво. Ђапић је поставио питање да ли „Шампион комерц“ може да се укључи у 
набавку не само мк муниције већ и мета, које су лошег квалитета, посебно за ваздушно 
оружје. Машовић је обавестио УО да је у организацији „Првог партизана“ из Севојна 
одржана Скупштина свих произвођача муниције у Европи. Био је у контакту са ген. 
менаџером ELEY-а. и обојица су изразила задовољство постигнутом сарадњом. На 
пријему код Председника РС Томислава Николића, саветник Оливер Антић је обећао 
помоћ око измене урбанистичко-планских аката везаних за Цареву Ћуприју, као и 
савета око изналажења спонзора за  ССС. Машовић је оподржао дискусију везану за 
писмо ELEY-а, и поводом тога, понашања појединих репрезентативаца. Уговор 
прецизно дефинише права и обавезе уговарача, а у члану 9 ССС може мењати састав 
репрезентације. Ако је неко раније лично узимао мк муницију и њом трговао, то је 
кривично дело и за то се иде у затвор. Овим Уговором највише добијају стрелци, а 
раскидањем опет они највише губе. Капитен репрезентације Јасна Шекарић ће имати 
извесне обавезе по питању писма и жалби репрезентативаца на расподелу муниције. 
„Шампион комерц“ је посебна тачка и представља последњу шансу да се ван буџетских 
средстава, обезбеде за ССС додатна средства. Мете за ваздушно оружје су врло 
лошег- вашарског квалитета и треба изнаћи начина да се квалитет побољша, а то опет 
не може без пара. Треба вратити пизајмицу од 3,5 милиона и опет се показује да 
сечењем буџета од 11 милиона Савез не може завршити сезону у складу са планом. 
Петковић је додао да Закон о приватном обезбеђењу отвара могућности за додатну 
зараду, а за то треба обезбедити просторне услове и предаваче. Кондоционирање је 
обавеза коју ће морати да спроведу сви запослени у предузећина која се баве 
одезбеђењем, што је шанса за „Шампион комерц“. Проблем је наћи квалитетан  папир 
за израду мета, а има га  само у Украјини ( због ратних сукоба је  још тежа набавка). 
Проблем је и поправка електронских мета, а план је да се то ипак обави у земљи. 
Спасојевић је изразио незадовољство понашањем појединих репрезентативаца, и 
писмо ELEY-а сматра ексцесом који вређа углед ССС и УО.  Захтева да се прво са 
репрезентативцима обави разговор , а затим да се у поступак укључи Дисциплинска 



комисија. Хоман је поставио питање рефундирања новца према клубовима за 
текмичења у Рушама и Минхену. Петковић је рекао да је ОКС извршио према 
олимпијцима рефундирање трошковау износу од 500.000 динара, а осталим ће Савез 
рефундиратин трошкове у роби (мк муницији) или новцу (када га буде). 

 На крају дискусије , 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 чини  све до 
реализације. 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 – Марић је испред Стручне комисије образложио предлог списка учесника 

Кампа перспективних стрелаца у Караташу. Петковић је додао да је за Камп одобрено 
700.000 динара али да ће због броја учесника , дневница и превоза, Камп додатно 
коштати 100.000 +200.000 динара( које ће Савез издвојити из редовне делатности). 
Није му јасно зашто је преласком на Завод за спорт и медицину спорта цена пансиона 
поскупела за 30%, што износи 2.100 динара. Релић је прокоментарисао да су због 
недостатка пара изгубљена два кампа , а да овај не смемо. Питао је да ли би 
недостатак од 100.000 могао да се надомести мањим ангажовањем стрелаца на 
међународним такмичењима. Хоман је питао да ако не можемо да смањимо број 
стрелаца, да ли то можемо са  мањим бројем тренера и стручних лица. Марковић је 
питао који су критеријуми за састављање списка стрелаца и тренера. Марић је 
одговорио да је број тренера усклађен са стандардима за појединачне спортове и да 
би се даљим смањивањем нарушио квалитет рада. Списак је направљен на основу 
резултата клубова који имају овакве стрелце, а ангажовани су управо и њихови 
тренери. Спасојевић је поставио питање шта је  са списком самофинансирујућих 
стрелаца и да ли постоји могућност ангажовања два промотера- демонстратора из СК 
Јагодина 92,  Јанковић Стевана и  Ковачевић Лазара. Вељковић је замерио на оваквој 
дискусији, да је Стручна комисија добро урадила посао и да УО само трба да потврди 
предлог. Ђапић је приметио да је код ЈН аутобуског превоза за Караташ ангажована 
Ласта за 1.600.000 динара , а да је он на интренету нашао оглас Виве, која би превоз 
обавила за око 700 евра,  што је управо разлика од 100.000 која недостају. Релић је 
као члан комисије која је спровела ову ЈН рекао да не познаје никакву ВИВУ, а да је 
конкурисала са том ценом сугурно би добила посао. Машовић је додао да су све ЈН на 
сајту Савеза, па убудуће ако неко има овакве информације нека помаже. 

 УО је са једним уздржаним гласом  усвојио предлог Стручне комисије о списку 
учесника и стручног тима Кампа перспективних стрелаца ваздушним оружјем у 
Караташу(4-09.08.2015) из допуну списка учесника са два демостсратора- 
Јанковић Стеваном и  Ковачевић Лазаром –СК Јагодина 92. Због капацитета 
стрелишта у Караташу, УО није прихватио учешће самофинансирујућих стрелаца. 

После краће дискусије УО је једногласно прихватио 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- Прочитан је извештај Судијске комисије. Спасојевић је замерио што 

извештај не садржи предлог мера и санкција. Машовић извештај  сматра непотпуним, 
јер не садржи образложени  предлог мера које би које би биле основа за одлучивање. 
Такође је поставио питање везано за наступ СФС Борац и исплату дуга према Савезу. 
Технички делегати су одговорни за спровођење техничких правила али и за решавање 
сваке спорне ситуације, како бо такмичење било регуларно .Да ли је било формалних 
приговора и да ли је то констатовано у протоколу билтена. На крају је питао шта је са 
дописом од 24.04. 2015.  који је Савезу упутио СД“ Бечкерек1825. 

 На крају дискусије УО је једногласно одбио извештај Судијске комисије везан за 
наступ Бељин Марка, стрелца који је исписан из СД“ Бечкерек 1825“ и као такав 
без легитимације наступао на Првенству Војводине. Његов клуб СКОСИ 
„ОЛИМП“ из Зрењанина , је тек  по завршетку спорног  такмичења, по одлуци УО 
примљен у ССС као придружена чланица. Извешзај не садржи образложен 
предлог мера за решење спора, на основу којих би се УО изјаснио.  Једногласно 
је донет радни закључак да се Извештај Судијске комисије допуни 
информацијама 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.  Такође се тражи списак мера поводом дописа СД“Бечкерек1825“ из 
Зрењанина,  заведен под бр. 705 од 24.04.2015.  

ТАЧКА 6 –Поводом предлога програма активности УСТС У 2015. години, Марковић 

је дао уводне напомене и образложио програм. Нагласио је да је УО формирањем 
Тренерске комисије укључио тренере  у рад Савеза кроз радно тело УО. Тренери су   
до сада лоше радили кроз УСТС. Марковић је дао и опис послова које би имала 
новоформирана комисија. Тошић је приметио да је у овом програму измешана 
терминологија и надлежности неких комисија и  УСТС. Предлаже да се 
функционисање Тренерске комисије усклади са Статутом и важећим правилницима. 
Вељковић се надовезао на предходну дискусију и додао „ да се тренер тешко прави, а 
лако губи.“ Без тренера клубови не функционишу, а у нашем спорту трнери су и 
председници и секретари,  једном речју бабице за све. То није добро за развој 
стрељаштва. УО је формирао Комисију за дозволе за рад у ССС чији је делокруг јасно 
дефинисан Правилом о дозволи за рад и Законом о спорту. Тренерска комисија треба 
да се бави струком, организацијом стручних семинара са темама нпр окидање на 
ваздушној пушци, а да све то буде усклађено са Календаром такмичења. Овакву 
дискусију су прихватили, Релић  Стевановић , Спасојевић и Марић који се слажу да 
рад Тренерске комисије као радног тела УО треба одвојити од УСТС и прецизирати 
надлежности. Зорић је потврдио да је Комисија за дозволе за рад дефинисана 
Правилом о дозволи за рад у ССС. План и програм усавршавања тренера је посао 
Тренерске комисије. Машовић је закључио да се дискусија своди на правилно 
позиционирање Тренерске комисије. Предложени текст треба променити у Програм 
активности Тренерске комисије УО ССС за 2015. годину, а садржински везати за прву 
тачку текста. До краја године Тренерска комисија ће добити елементарне правце  
деловања.  
На крају дискусије УО је једногласно усвојио уз измене и допуне Програма 
активности Тренерске комисије УО ССС  у 2015. години. 
 

ТАЧКА 7- Машовић је обавестио да је стан у Косовској 9, простор који би требало 

да Савезу, издавањем обезбеди извесна средства , али уназад више од 10 година , 
овај простор само прави губитке. Данас је ситуација таква да стан може да се изда 
дугорочно за око 500 евра, што Савезу не покрива ни део потребних средстава.Није 
време ни за продају јер је тренутно његова цена око 150.000 еура а објективно вреди 
између 2.000-2.200 еура по квадрату. Простор је купљен 1968. године као сувласнички 
и данас је ССС укњижен као сувласник на 3/5 стана , што је око 100 м2. Много би се 
боља цена постигла када би се стан кроз правну процедуру поделио, чиме би ССС био 
укњижени власник 1/1 на преко100 м2. Спасојевић је за опцију да се озбиљној 
агенцији понуди издавање некретнине. Тошић је подсетио да је по захтеву УО 
Комисија за објекте и опрему направила процену улагања у стан у износу од око 
600.000 динара, а да су сви потенцијални закупци нудили око 450 еура за дугорочан 
закуп. Парезановић је поставио питање да ли нови Закон о спорту и приватизација 
могу штетно да утичу на отуђење стана или се имовина може огранићити и сл.Такође 
је примети да је“судбина стана“ јако формулисана, и додао  шта ћемо продавати кад 
продамо стан у Косовској 9. Стевановић је рекао да је стан чисто власништво ССС ( у 
сувласничком делу 3/5 што је око 100 м2). Како је Скупштина ССС та која по Статуту 
одлучује о отуђењу својих непокретности, УО мора извршити озбиљну анализу и 
презентовати Скупштини све позитивне и негативне последице везане за  продају 
стана , као и предложити у шта треба  уложити добијена средства од продаје. 
Машовић је поновио да смањењем буџетских средстава Савез врло  тешко спроводи 
програм. Паметном продајом би се уложило можда у неку мању некретнину, а остало у 
посао. Поновио је да је према Ковилову и Металији изречена извршна пресуда за 
наплату 49.500 евра уз припадајућу камату.Пресуђено је и према бившем закупцу 
„Баулакс“-у у износу од 26.000 еура, али да су извршења тешко наплатива. Немамо 



спонзора , а преко ОКС се добијају строго наменска средства, која нам се готово увек 
рефундирају. Ђапић је питао да ли је Савез предузео све мере штедње и шта ће бити 
у 2016. ако се буџетска средства још смање?. Да ли је УО спреман да се одрекне 
дневница?  Петковић је додао да је МОС за 2016. планирао средства за ССС у износу 
од 57 милиона, а да нико тренутно не зна колико ће то заиста и бити.    
      Поводом даље судбине стана у Косовској 9, а у циљу сагледавања најбољег 
решења за даље коришћење или евентуалну продају простора, које ће  се по 
темељној анализи презентовати Скупштини, УО је једногласно донео Одлуку 
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-УО се поводом информације о пријему СС Косова у ИССФ у својству 

придружене чланице обратио 26.06.2015. године ИССФ-у. Франц Шајбер, ген секретар 
је одговорио да је УО ИССФ-А 06.05.2015. донео одлуку о пријему СС Косова у својству 
придрженог члана, а да ће Скупштина донети коначну одлуку. Разлог за овакву одлуку 
је што је ОК Косова примљен за пуноважног члана МОК, и  да им је омогућено да 
наступају на ЛОИ у Рију. Р.  Србија се  Бриселским споразумом обавезала да неће 
ометати пријем Косова у међународним организацијама. Машовић је рекао да ће и 
ЕСК донети одлуку о пријему ССКосова на Скупштини у време одржавања ПЕ у 
Марибору .УО је овластио наше делегате Пејовића и Машовића да изразе 
незадовољство она одлуку о евентуалном  пријему СС Косова у ЕСК , али у складу са 
Препоруком Владе Србије.  
   Једногласно је прихваћена информација о пријему 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 
којим се констатује  да се пријемом Косовског стрељачког савеза у ИССФ крши 
члан  Статута  ИССФ-а, којим се дефише да пуноправни чланови ИССФ-а могу 
бити само они национални стрељачки савези оних  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 путовања и боравка) и 
то:новинар Живко Баљкас, 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 
освајање првог места на  ПС ( категорија јуниорки), пререгиструје са ССС на 
Зарић Бранкицу из Кикинде. 

                           Г)  Једногласно је донета Одлука да се због ангажовања 

наших судија на ПЕ у Марибору (А листа) Гргића, Марића и Подрашчића 
изврши промена Календара такмичења за Првенство 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 је састављен 21.07.2015. године 
 
 
         Записничар                                                  потврђује и оверава председник ССС 

Купрешанин Слободан                                            Машовић Синиша                   


