
 
   ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА       
     СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 21. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ У САЛИ 1 ГО НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
Седницу је у 12,15 часова отворио председник Савеза Др Ненад Путник, који 
је поздравио све присутне представнике удружених чланица,чланове УО и 
НО, госте,  представнике медија, стрелце и стрељачке раднике и пожелео 
успешан и ефикасан  рад Скупштине. Затим је ставио на гласање предложени 
дневни ред. Скупштина је једногласно усвојила предложени  
 
                                                  ДНЕВНИ РЕД:  
 
1. Избор радних тела : - Радно председништво - 3 члана  
                                         - Верификациона комисија - 3 члана                                               
                                           - Записничар и два оверача записника 

  
2. Верификација записника са Редовне седнице Скупштине Савеза одржане    
    21. јуна 2018. године.  
 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2018. годину.  
 
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2018. и  
    Извештаја независне ревизорске куће о пословању Савеза за 2018. годину. 
 
5. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2018.  
    годину.  
 
6. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за  
    2019. годину.  
 
7. Разно  
 
 
                                                      ТОК СЕДНИЦЕ  
 
 
ТАЧКА 1- Скупштина је на предлог председника, једногласно усвојила састав 
радних тела:  
* Радно председништво – Др. Ненад Путник - по Статуту председавајући, 
Јасна Шекарић и Миомир Спасојевић - чланови. Радном председништву ће 
помагати генерални секретар Мр. Ненад Петковић.  

* Верификациона комисија - Витомир Хоман-председник, Слађана 
Антонијевић и Марија Поповић - чланови.  

*Записничар - Слободан Купрешанин и  
*Оверавачи записника- Зоран Матић и Душко Илић 
 
       
 
 
 



Председник је позвао све представнике удружених чланица са правом 
гласа да предају своја оверена овлашћења Верификационој комисији. Док је 
заседала Верификациона комисија, председник је позвао све који желе да 
дискутују, да писмено најаве своје дискусије. Такође је подсетио делегате на 
одредбе Статута  и Пословника које се односе на кворум и рад Скупштине. 
       Председник Верификационе комисије, Витомир Хоман, је прочитао 
извештај којим се констатује да је од  83 представника чланица  са правом 
гласа присутно 44. На основу члана 32. став. 2 Статута Савеза, Скупштина 
може пуноважно да ради ако је присутно више од половине представника 
редовних  чланица, а пуноважно одлучује већином гласова присутних 
деледата. 
       Председник  се захвалио председнику Верификационе комисије, а затим 
предложио да Скупштина верификује Одлуке о усвајању Дневног реда и  
избору радних тела Скупштине. 
 
       Скупштина је једногласно верификовала Одлуке о усвајању Дневног реда 
и  избору радних тела Скупштине. 
 
        На предлог председника Скупштина је једногласно донела Одлуку да се 
по свим  тачкама гласа јавно, подизањем руке. 
       Скупштина је такође једногласно донела Одлуку да се расправе по 
тачкама од 3-6 обједине, а да се гласа за сваку тачку посебно. Дискусија је по 
Пословнику ограничена на 5 минута, али је на предлог Синише Машовића 
делегата СС Смедерево Скупштина једногласно  донела одлуку да, се због 
спајања дискусија по тачкама, време ограничи на 10 минута.  
  
ТАЧКА 2- Скупштина је једногласно верификовала Записник са седнице 
Скупштине Савеза  одржане 21. јуна 2018. године. 
 
ТАЧКА 3- 6 – Председник је пре отварања расправе по предложеним тачкама, 
обавестио присутне да су између две седнице  Скупштине преминули 
истакнути стрељакчи радници : дугогодишњи сарадник Савеза новинар 
Бранимир Васић, тренер Миливој Рајков и судија Влада Кундак.  Скупштина је 
минутом ћутања одала почаст преминулим.    
           Путник је  затим упутио скупу пар уводних  напомена, подсетивши 
присутне да се материјали под тачкама 3-5 односе на период од 01. јануара до 
31. децембра 2018. године.  Затим је додао да је УО вредно радио и у 2018. 
години је активност усмерио на: организовање и рад  својих радних тела; 
обезбедио континуитет учествовања наше селекције на великим 
међународним такмичењима  и уз високе стрељачке резултате. освајање 
бројних медаља. Стратешка оријентација УО је посебно усмерена  на 
побољшању имиџа Савеза и бољег позиционирања према МОС-у, ОКС-у и 
Спортском савезу Србије. У овоме се успело. што се види кроз активности за 
почетак изградње стрелишта у Кошутњаку у оквиру  Спортске хале Завода за 
спорт и медицину спорта РС,  реконструкције стрелишта „Царева Ћуприја“ и  
стрелишта на 25 и 50 м у Бору, стрелишта у Ваљеву и Нишу. Крајем 2018 је 
усвојен нови Правилник о стручном раду у ССС којим су дефинисане 
надлежности и послови стручног штаба, спортског  директора и других 
радних тела и комисија. Председник Путник је посебно нагласио да је уз 
подршку Председника Републике и МОС-ау марту 2018.  потписан Уговор о 
спонзорству  са Телекомом МТС на две године уз могућност продужења истог 
до ЛОИ у Токију 2020.  



Савез је у 2018. потписао анекс Уговора којим су накнадно одобрана буџетска 
средства од 6 милиона динара која су критеријумски усмерeна на 33 
стрељачка тренера.  Такође је продужен спонзорски уговор са ELEY, а 
склопљени су и уговори са  HN - произвођачем дијабола и SAUER -
произвођачем стрељачке опреме. Добар рад Савеза и врхунски  резултати 
наших стрелаца су дали ССС посебан кредибилитет па су поред осталог 
склопљени уговори о сарадњи са Очном клиником Милош, Дистрибутером 
спортске опреме Ђак, Архитектонским бироом Проамбо. Медијска промоција 
Савеза је остварена активирањем профила на друштвеним мрежама, а преко  
Спортског канала Арена су у директној вези преношена финална такмичења 
са ПЕ  у Осијеку. У плану је и маркетиншка промоција посредством 
маркетиншке агенције Мондом. Боља финансијска ситуација је омогућила да 
ССС помогне удруженим чланицама у виду критеријумске  поделе 1 милион 
НN дијабола;  20 комплета  SAUER опреме и набавци одређене количине МК 
муниције по бенефицираним ценама. Такође се планира и увоз 100 ваздушних  
пиштоља са припадајућом опремом и поделу заинтересованим чланицама по 
крајње повољној  цени.  
  
        Председавајући је затим отворио расправу по тачкама 3-6. Први се за реч 
јавио Синиша Машовић- делегат СС Смедерево, који је и писмено пријавио 
своју дискусију.  Машовић је приметио да је Скупштину требало одржати 
раније и да није било сметњи да то буде у мају. Честитао је  стрелцима на 
успеху и освојеним квотама уз жељу да их буде још више. Изразио је 
задовољство што је Савез успео да обезбеди спонзоре, што ће засигурно 
побољшати рад Савеза. Затим је оценио да је  Извештај о раду ССС у  2018. 
сиромашан и непотпун;  да нема извештаја комисија, иако их има 14;  да нема 
извештаја о стању магацина, о Шампион комерцу; сајт је неажуран; 
финансијски извештај је у складу са Законом о спорту требало да буде 
објављен на сајту и тако доступан јавности. О свему томе је треба да брине 
Надзорни одбор. Посебно му није јасно да је у финансијском извештају 
констатовано да је за ангажована лица утрошено 11,5 милиона динара, а да о 
томе нема извештаја спортског директора. Одлука о употреби, трошењу и 
контроли спонзорских средстава није усаглашена са Статутом ССС. Стручна 
служба би требало да уради огледни примерак Уговора међусобних обавеза  
између стрелца и клуба, као и Правилник о критеријумима за усавршавање 
стручњака у ССС. Замолио је да се одлука о набавци 100 ваздушних  
пиштоља посебно објави на сајту, како би клубови могли да конкуришу за 
набавку. Машовић је у дискусији поменуо да су у ранијем периоду против 
њега изречене две лажи : да је као председавајући одбио да потпише 
записник са Изборне скупштине, а тачно је  да је записник потписао тек када је 
у потпуности исправљен и усаглашен са скупштинским дискусијама;  да је 
Одлука о исплати награда стрелцима из 2013,  у износу од 12.500 евра 
гласила „из сопствених средстава“ а не буџетских. На крају дискусије је 
закључио да се одлуке и правна акта морају ускладити са  Статутом, да  треба 
ажурирати сајт и објавити завршни рачун и финансијски  извештај као и 
спонзорске уговоре, уз подсећање да је рок за израду и објављивање 
Записника 30 дана од одржавања Скупштине.   
         Миомир Спасојевић, делегат СК Јагодина 92, је приметио да би на сајту 
Савеза, као раније, требало да стоје листе категорисаних стрелаца, тренера и  
стипендиста. Коментаришући дуговања клубова према Савезу у износу од 
1,68 милона, предлаже УО да донесе одлуке да којег износа би се толерисала 
задужења, која треба због застаре отписати и сл.  



Поздравља све активности око изградње стрелишта по Србији и нада се да 
ће и у Јагодини ускоро да наставе са започетом изградњом.  Дискусију је 
закључио оценом да би Стручни штаб требало да пружи више шанси младим 
стрелцима као што је Лазар Ковачевић и осталим  који  су на ЕЛМ освојили 
медаље. 
        Синиша Вељковић. делегат СД Панчево 1813, је поздравио све присутне 
и честитао стрелцима на освојеним медаљама и квотама. Затим је обавестио 
делегате да је поново покренуто штамање листа Спортско стрељаштво. 
Одштампана су 2 броја из 2017. и 1 број из 2018. Посебно је похвалио 
сарадљу Ивана Ћурчића са уредништвом листа. На крају је позвао делегате 
да по списку преузму бројеве намељене удруженим чланицама. 
 
        Како више није било дискутаната председник је закључио расправу по 
тачкама 3-6, и предложио да се обави гласање по свакој тачки посебно.  
           
        Скупштина је усвојила скупштинске материјале: 
 
ТАЧКА 3.- Извештај о раду Савеза за 2018. годину, са једним уздржаним    
                   гласом  
ТАЧКА 4. - ФинансијскИ извештај Савеза за 2018. и Извештај независне    
                   ревизорске куће о пословању Савеза за 2018. годину, са једним  
                   уздржаним гласом 
ТАЧКА 5. - Извештај Надзорног одбора Савеза за 2018. годину, са једним  
                  гласом против.  
ТАЧКА 6.- Програм рада и Финансијски план Савеза за 2019. годину,    
                  једногласно  
 
ТАЧКА 7.- РАЗНО- Председник Путник је из захвалности за успешну 
тридесетогодишњу сарадњу, супрузи преминулог новинара Бранимира 
Васића Васкета, Јелени Милојевић, уручио пригодну плакету. 
                 - Душко Илић, делегат СК Барајево  је информисао присутне  да је 
рок за пререгистрацију оружја 5 март 2020. МУП је формирао радну групу од 
23 члана за измену и допуну Закона о оружју и муницији, у којој је и 
представник ССС Ненад Петковић. Садашњи Закон на врло нелогичан начин 
третира власнике МК  и спортског оружја , за које се тражи да буду чланови 
стрељачких клубова и активни стрелци. Поставља се питање шта је са 
рекративцима. Такође треба поједноставити изношење регистрованог оружја 
ван границе и уношење истог. 
                - Миомир Спасојевић је потврдио да и у Јагодини за пререгистрацију 
мк и спортског оружја треба донети потврду о чланству у стрељачком клубу. 
Са друге стране је нагласио да се сва убиства врше нелагалним и 
нерегистрованим оружјем, те да би МУП о овоме требало далеко више пажње 
да посвети. 
                - Зоран Матић делегат СК Центар - Београд, констатовао да се 
Законом о оружју и муницији разоружава народ. Затим је као колекционар  
замолио присутне да ако неко продаје пиштољ ЗКР то објави на сајту Савеза.  
                 - Ген. секретар Ненад Петковић је обавестио присутне да је од 
стране МУП-а ССС овлашћен да својим чланицама издаје потврде да је оружје 
Д категорије (4,5 мм и брзине мање од 200 м/с) које се по важећем Закону 
скида се евиденције МУП-а. Већи ће проблем бити око регистрације ватреног 
оружја, па је позвао све да се обрате ССС за помоћ. 
 



  
 
     На крају седнице Редовне годишње скупштине ССС председник  Путник се 
захвалио свим делегатима што су својим активним  присуством омогућили 
успешан и ефикасан рад овог скупа. Затим је позвао све присутне на 
пригодан коктел. 
 
      Скупштина је закључена у 13,30 часова. Записник је састављен 28. јуна 
2019. године.  
 
 
 
 
 
 
 
           записничар                  оверавачи записника                       председавајући 
Слободан Купрешанин             1. Зоран Матић                            Др Ненад Путник 
                           
                                                       2. Душко Илић 


