
    

 

      ЗАПИСНИК СА 18. СЕНИЦЕ УО  ССС ОДРЖАНЕ 20. 05 2014. ГОДИНЕ СА   

                    ПОЧЕТКОМ У 13.15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА  

 

 

 ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседник Релић Небојша, 
чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан, Хоман Витомир, 
Зорић Бошко, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, затим Петковић Ненад- 
Генерални секретар Савеза, Пејовић Срећко- Спортски директор 
репрезентације(СДР) Никола Марић- Стручна комисија и Купрешанин Слободан- 
записничар. Одсутни чланови УО  Обрад Стевановић и Миле Ђапић. 
 
  На почетку седнице минутом ћутања је одата почаст преминулим у поплавама у 
Србији. Председник Машовић је поздравио све присутне и предложио дневни ред из 
које се брише 4. тачка- Именовање Комисије за информисање и маркетинг. Под тачком  
Размаразматраћe се :  Питања у вези са Ванредном  ситуацијом у Србији; Предлог 
изгледа евиденционог картона за лекарске прегледе и унифициране стрељачке 
клупске  чланске књижице ; Доношење Одлуке  о саставу стручног штаба и 
репрезентације за Међународно такмичење Олимпијске наде  у Плзену. 
 УО је једногласно усвојио следећи  
 
                                                         Д Н Е В Н И    Р Е Д 

1. Усвајање записника са 13, 14,15 ,16 и 17. седнице Управног одбора  

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

3. Разматрање предлога Стручне комисије и проблематика рада Комисије 

4. Разматрање и усвајање предлога Апликације за финансирање редовне 
делетности Савеза у 2015.години. 

5. Разматрање и усвајање допуне препоруке о начину расподеле награда које 
остваре тренери за резултате стрелаца на међународним такмичењима 

6. Разматрање и доношење одлуке о набавци муниције,оружје и опреме у 
2014.години 

7. Разматрање и доношење одлуке о коришћењу простора Савеза у 
Косовској 9 

8. Разно.А) Питања у вези са Ванредном  ситуацијом у Србији 

            Б) Доношење одлуке о редовним, периодичним лекарским 
прегледима, у складу са Законом о спорту 

                 В) Предлог изгледа евиденционог картона за лекарске прегледе и 
унифициране стрељачке клупске  чланске књижице 

                 Г) Доношење Одлуке  о саставу стручног штаба и репрезентације за 
Међународно такмичење Олимпијске наде  у Плзену 

 
  ТАЧКА 1 :  
 Вељковић је имао примедбу на Записник са 13. седнице УО и то у тачки Разно  под Д) 
На предлог  Машовића текст дела записника  је исправљен и уграђен у Записник  са 
13. седнице. УО је једногласно усвојио записнике са 13 (са изменама и допунама), 
14, 15, 16 и 17 седнице УО. 
 



  ТАЧКА 2 : 
Генерални секретар Петковић је дао додатне информације везане за активности  
између седница УО. Финансијски трошкови за Светски куп у Форт Бенингу износили су 
3,8 милиона, док је такмичење у Плзену коштало око 830.000 динара. Тренутно стање 
на рачуну Савеза је 11.230.170 динара, а МОС је за редовну делатност уплатио део 
буџетских средстава од 10 милиона динара. Израда адресара је при крају и биће 
окачен на сајт Савеза у току наредне недеље. 
СДР Пејовић  ће ако треба дати додатне информације везане за ова такмичења. 
Светски куп који се одржава у Пекингу је за нашу репрезентацију нерационалан и 
прескуп, па се на њему неће учествовати. На Турниру  Ослобођења у Плзену ће 
учествовати «Б» селекција и млађи такмичари. Дописом ОКС издвојена су ванредна 
средства за Олимпијске игре младих и то у износу од 10.000 еура и 650.000 динара и 
користиће се и за припреме. 
 УО се посебно осврнуо на проблеме које настају поводом Јавних набавки. Због врло 
сложене и захтевне процедуре са врло кратким роковима и немогућности 
потенционалних понуђача да прибаве потребну документацију неопходну за 
конкурисање, већ су отказане припреме у Сремској Митровици и  Новом Саду, а 
постоји и реална могућност да убудуће  неконкурише нико при набавци нпр авио 
карата  за важна такмичења па се тим и одлазак репрезентације  доводи у питање.  
Марић је предложио да се убудуће обавезно шаље документација и на адресе 
потенциалних понуђеча, а не само објављивање на порталу ЈН, што је и део законом 
прописане процедуре. Такође треба остварити контакт са неколико туристичких 
агенција и преко њих резервисати хотеле. Ово ће сигурно повећати цену смештаја, али 
боље и то него неорганизовати припреме и кампове. Спасојевић је поставио питање 
да ли су сви клубови, који су потписали уговор о исплати дуга Савезу на рате то и 
учинили. Одговорено је да Стручна служба прати обавезе клубова, да је пресек 
направљен 31. марта и да нико није могао да наступи на Првенству државе, а да није 
измирио своје обавезе. Следећи пресек ће бити у складу са потписаном динамиком и 
то је  крај јуна.  Вељковић је известио УО да није успео да организује састанак са 
Градоначелником Панчева везано за проблем накнаде за грађевинско земљиште и 
порезе за СД»Панчево 1813». Са шефицом кабинета Градоначелника је остварио 
контакт али без икаквог договора, па је упутио писмо Влади РС, МОС-у и  покрајинском 
Секретару за спорт.  Лично сматра да се овај проблем пре може решити политичким 
него правним путем. Тошић претпоставља да преко  туристичких агенција  не може да 
се реши проблем ангажовања хотела за припреме, ако ови  не могу да прибаве 
законом прописане документа за конкурисање у поступку ЈН, јер се третирају као 
подизвођачи.  Ово треба проверити у Закону о ЈН. Зорић се осврнуо на  рад Комисије 
за дозволе за рад у ССС, и извинио се због кашњења, али да њему није познат систем 
рада у Савезу. Са Јевтићем је неправио целовитији  упитник , али да му је јављено да 
је усвојен једноставнији. На сајт Савеза је  постављен формулар захтева за издавање 
дозвола за рад . Обавио је консултације са Максимовићем и обавештен је да се чека 
допис Високошколске установе за једног члана Комисије као и сагласност МОС-а на 
висину накнаде за трошкове. Очекује да ће Комисија врло брзо почети са радом. 
Релић је, коментаришући проблем око ЈН закључио да, пошто се знају места у којима 
се организују припреме и кампови, треба благовремено обавестити клубове- 
органитаторе, да обаве разговоре на терену и тиме предупреде евентуалне проблеме. 
На крају дискусије УО једногласно усвојио Информација о раду и реализованим 
задацима између две редовне седнице УО уз писмену допуну СДР са такмичења 
из Форт бенинга и Плзена. Такође су једногласно  усвојени  следећи радни 
закључци. А) да је због уочених проблема око реализације припрема и кампова 
везаних за ЈН, потребно пре истека рока за пријаву на Конкурс за ЈН 
контактирати како правна лица која испуњавају исловеза конкурисање, тако и 
домицилне стрељачке организације.  Б) Налаже се Стручној служби да Комисији 
за дозволе за рад стави сва потребна документа како би Комисија почела са 
радом В)Обавезује се Стручна служба да припреми информацију везану за 



испуњавање обавеза клубова-дужника по уговорима о плаћању дуга на рате 
према Савезу као и израде пресека дуговања закључно са 30. јуном. 
  ТАЧКА 3 
 Анализирајући предлоге Стручне комисије  УО је наишао на више нерешених питања. 
Машовић је поставио питања да ли у Савезу постоји било каква одлука која дефинише 
критеријуме за слање кандидата на курсеве, које организује ИССФ (А Б Ц Д)  и суфина-
нсирање истих од стране Савеза. Марић је подсетио да је Савез раније учествовао у 
трошковима «Д» курса у Бару и да је овај курс у  организацији ИССФ тренерске 
академије установљен 2010. и осмишљен као регионални курс (говорно подручје 
бивше ЈУ ) који се организује за око 30 кандидата , а да је на њему било већ око 20 
полазника из Србије. По ранијим записницима, Савез је годишње за 5 наших полазника 
суфинансирао трошкове превоза. Савез би требало да кадровски и финансијски 
подржава овај курс, јер  се на њему могу чути најсавременији  стрељачки трендови. 
Релић се залаже за постојање курса у оваквој форми, али се морају знати критеријуми  
за слање полазника и у ком делу ће Савез суфинансирати ову активност.   
 Спасојевић је питао да ли су плаћани трошкови за све  полазнике  или само за оне 
који већ имају спортско образовање, у смислу усавршавања. У централној Србији 60% 
клубова нема тренера са основним стрељачким  образовањем, што је велики проблем. 
 Вељковић је подсетио да је пре пар година Савез донео одлуку да плати 500 еура за 
два полазника, али када се појавило 5 кандидата износ је подељен на све учеснике па 
је плаћен превоз и таксе. ИССФ-ов  «Д» курс је потребан и Савез мора омогућити 
учествовање. Подсетио је да је прошле године Савез издвојио 45.000 динара за 
трошкове оперативног курса за 3 полазника из Бора. Овогодишњи полазници «Д» курса 
су врло задовољни квалитетом садржаја курса, и да би лично био да се за то да Савез 
издвоји годишње део средстава  за полазнике «Д» и најмање за једног кандидата 
годишње за «Ц» курс. Петковић је подсетио да су ранијх година из дела буџета, са 
ставке за усавршавање издвајана средства за курсеве, али да ова материја није 
системски решена. Курсеве  ИССФ-а «Ц,Б,А» је до сада финансирао ОКС , а да Савез 
око кандидата није консултован. Ови курсеви су врло скупи и коштају за нпр Финску око 
8.000. евра Према његовим сазнањима конкурише се на лични захтев. Машовић је 
подсетио да Стручна комисија не предлаже кандидате за «Д» и поставља питање ко то 
треба да буде. Зорић је рекао да Савез мора да усвоји План едукације кадрова и то по 
принципу 2+1( за две године пројектно детаљно календарско  планирање,а за трећу 
процењено) . Треба пројектовати припреме едукације тј да сви клубови доставе своје 
потребе , затим на основу потреба Годишњим планом одобрити План едукације. 
Пејовић је поставио питање да ли је «Д» курс валидан за добијање дозвола за рад и 
да ли је уклопљен у фонд часова предвиђен Законом од 240 сати. На крају дискусије 
по овом питању УО је донео Радни закључак да на основу свега изнетог не постоји 
одлука о слању кандидата на курсеве. Задужује се Комисија за дозволе за рад и 
Удружење стрељачких тренера Србије да израде Критеријуме за усавршавање 
спортских стручњака у ССС и План усавршавања тренера за календарску годину.    
  Друго нерешено питање је везано за то ко је надлежан за одређивање организатора 
Куп такмичења и Кампова. Машовић је подсетио да не постоји одлука  УО да је тај 
посао у надлежности УО, Стручне комисије или неког другог органа Савеза. 
Петковић је рекао да не постоји одлука УО ССС, али да се ради о пренетој 
надлежности некадашњег Председништва Југославије, касније СЦГ из разлога што 
тадашњи органи нису могли да се хитно састају и прате календар такмичења, па је ова 
надлежност пренета на Стручну комисију, која је много оперативнија. Према  
Вељковићу, ова надлежност је настала спајањем Такмичарске и Стручне комисије. 
Машовић је цитирао члан 30 Статута и  Правилник о стручном раду  по којима УО 
усваја календар такмичења, али недостаје надлежност органа Савеза о критеријумима 
за учествовању на Камповима.  такође је истакао да постоји колизија између Статута и 
Правилника о стручном раду, који је донет 2010,  пре Статута, па се мора са њим 
усагласити. На крају дискусије УО је задужио Статутарно-правну комисију да 
припреми прелазну регулативу о овлашћењима за организацију Куп такмичења и 



Кампова. Такође је једногласно усвојена информација Стручне комисије  везана: 
за Кампове у 2014;израду нових и измене и допуне постојећих аката ССС и 
едукацију тренера у оквиру ИССФ тренерске академије. 
УО је затим расправљао о допису Миомира Спасојевића, којим тражи да буде 
разрешен учествовања у раду Стручне комисије. Спасојевић је изјавио да је случајно 
сазнао за одржавање седнице Стручне комисије у термину 09. 04.2014. године а да као 
члан ове Комисије на исту није позван. У разговору са Марићем је  закључио да 
председник Стручне комисије не жели са њим да серађује. О свему је одмах обавестио 
Председника Машовића, који је проверио да Марић заиста није позао Спасојевића на 
седницу Стручне комисије. Спасојевић је затим упутио допис,којим тражи од УО да га 
разреши дужности у Стручној комисији. Марић је уз још једно извињење Спасојевићу, 
потврдио да је грешком у позиву изоставио Спасојевића и није га обавестио о 
одржавању седнице Стручне комисије. На седници су били присутни чланови Стручног 
штаба репрезентације и СДР. Заједнички састанци се практикују од 2012, и то показује 
добре резултате. Слично се ради и са Судијском комисијом. Тошић је у циљу 
превазилажења постојеће ситуације, предложио да Марић испоштује одлуку УО о 
замени два члана Стручне комисије, а да Спасојевић повуче своју одлуку и настави 
рад у Комисији. Машовић је ради начела материјалне истине затражио да Петковића, 
који је био присутан када га је позвао Спасојевић, обавести УО о току догађаја. 
Петковић је изјавио да је по захтеву Машовића, у канцеларији Пејовића, упитао 
Марића да ли је позвао Спасојевића на састанак. Марић је одговорио да није позвао 
Спасојевића, а да је Максимовића позвао као неког ко је запослен у Савезу. Ово је 
пренео Машовићу, који је тада телефоном разговарао са Спасојевићем.Председник је 
додао да сматра да се одлуке УО морају поштовати. Да би се ова ситуација 
евентуално решила директно је поставио питање Марићу ,да ли он као председник 
Стручне комисије прихвата статутарна овлашћења Стручне комисије и да ли сматра да 
је СК радно тело УО или не? Затим је додао да нема лични сукоб са Марићем, али да 
по овом питању мора да заузме недвосмислен став у зависности од одговора. Марић 
је изјавио да је СК радно тело УО и да је то одувек тако и било, што је дефинисано и 
Статутом. Можда је у циљу ефикаснијег рада,  као што је био случај са сменом бившег 
селектора Стојиљковића, СК преузела неке надлежности УО, који се није редовно 
састајао, Затим је додао да му није манир да узурпира било чије право, али да због 
кратких рокова некад мора да се хитно реагује, јер у супротном настају проблеми. 
Поновио је да је СК сервис УО, који не доноси одлуке већ само предлаже решења. 
Лазић и Вељковић су замолили да се овај спор реши компромисом, да је у 
стрељаштву мало стручних људи те да је струка понекад девалвирана. Вељковић је 
додао да се у ранијем сазиву УО састајао квартално, па је и логично што се са неким 
одлукама каснило. Хоман је поставио питање шта је са Максимовићем и његовим 
ангажовањем у СК, пошто има информациједа и он не жели да ради у овој комисији. 
На захтев Машовића позван је и Максимовић, који је изјавио да је у старту прихватио 
место у СК, што представља и део  његовог део посла. Тачно је да је, у резигнацији, 
незадовољан после проглашења Стрелаца године у Смедереву, изјавио да не жели да 
ради у  оваквој Стручној комисији. Свој став је сада кориговао, иако сматра да није 
коректна Одлука УО о замени чланова СК јер СШР и ова  Комисија морају да заседају 
заједно и да представљају у стручном делу срж  рада Савеза. Машовић је  рекао да 
цени његово мишљење, али да Статут и Правилник о стручном раду искључују 
могућност да исти људи буду истовремено у оба органа. Хоман , Парезановић и 
Релић су закључили да је Марић признао своју грешку, Максимовић изјавио да жели да 
ради у СК, те да трба да превлада компромис и разум и да Спасојевић повуче своју 
оставку.  Спасојевић је рекао да није написао своју оставку у афекту и да Марић није 
случајно направио превид у позиву за седницу. Затим је додао да као принципијелан 
човек стоји иза своје одлуке, али да због става УО може да прекрши свој став и повуче 
оставку.  УО је потврдио своју одлуку о измењеном саставу Стручне комисије и 
закључио да она мора да ради у складу са Статутом и Правилником о стручном 
раду. 



 
 ТАЧКА 4 
  Петковић   је информисао УО да је због планирања средстава за 2015. годину 
МОС доставио апликациони формулар, на који Савез мора да краја маја да одговори. 
Формулар је рађен на основу календара ИССФ и ЕСК и представља списак наших 
жеља. Део финансирања ће ићи преко ОКС уз напомену да ће вероватно на рачун 
Савеза бити уплаћивана средства, која су  до сада ишла преко ОКС. Вељковић је 
похвалио израду и свеобухватност програма, који је нпр на 8. страни предвидео и 
процену освојених медаља. УО је једногласно  усвојио предлог Апликације за 
финансирање редовне делатности ССС у 2015. години.   
 
  ТАЧКА  5  
Машовић је обавестио УО да је Уредбом Владе Србије о наградама и признањима за 
остварене спортске резултате предвиђено и награђивање тренера. Уредба је због 
своје недоречености изазвала много недоумица, а УО у старијем сазиву је у циљу 
праведне расподеле награда  28. 12. 2011. усвојио Препоруку о начину расподеле 
награде које остваре тренери за резултате стрелаца на међународним такмичењима.  
Овом Препоруком само је дефинисано да 50% награде добија клупски тренер , а да ће 
за осталу расподелу бити дефинисана посебна препорука, која никада касније није 
донета од страна УО.Петковић је обавестио УО да је касније у пракси постојала 
расподела, коју су сви тренери прихватили, па је награда дељена тако да клупски 
тренер добија  50 %,  20% селектор, 20%тренер селекције и 10% Савез. Слична 
препорука се примењује и у Ватерполо савезу Србије. У дискусији у којој су 
учествовали сви чланови УО, као и Марић и Пејовић, издефинисало се да у расподели 
морају да буду укључени и клубови стрелаца који су освојили медаље. На крају 
дискусије УО је донео Одлуку да измени Препоруку о начину расподеле награде 
које остваре тренери за резултате стрелаца на међународним такмичењима, по 
којој од освојене тренерске награде Личном тренеру припада 50%, СДР 15% , 
Тренеру репрезентативне селекције 15%, ССС 10% и Клубу за који је регистрован 
стрелац-освајач медаље 10% од награде. 
 
  ТАЧКА 6  
 Машовић је напоменуо да на  основу члана 30. Статута тачка 11. УО одлучује о 
стицању покретне имовине Савеза, те да  све то мора уклопити у годишњи план 
набавки у складу са Законом о ЈН.  
 Пејовић као СДР и Петковић као Ген. секретар Савеза су УО су образложили 
предлог Одлуке о набавци опреме, муниције и оружја за 2014 год. Од 260.000 МК 
муниције 160.000 ће платити Савез, 100.000 је спонзорска, 20.000 је намењена за 
спорт пиштољ за женску репрезентацију, а 180.000 за тренинг. Пејовић је додао да ће 
сва опрема и оружје бити  регистрована као покретна имовина Савеза. Ово се односи и 
на опрему коју ће платити ОКС, а коју ће користити олимпијски кандидати. УО је 
закључио да постоји проблем у евиденцији опреме и оружја коју је набавио Савез , да 
се она налази у у клубовима и код стрелаца. Клубови ће опрему и оржје наручивати 
само  уз авансну уплату, како би се избегло да Савез уђе у финансијски проблем. На 
основу члана 30. Статута тачка 11 УО одлучује о стицању покретне имовине Савеза, а 
све то мора уклопити у годишњи план набавки у складу са Законом о ЈН. На крају 
дискусије УО је донео: 
. Одлуку о набавци следеће опреме, муниције и оружја : Електронска мета 
Megalink, додатак за 25 ili 50m                                                     2  комада                                                                                                                                                                                                               
Електронска мета SIUS Laserscore, додатак за 25 ili 50m       2 комада 
Тренажер SCATT Mx-02                                                                  5 комадa 
 
а) Набавка спортског малокалибарског и ваздушног оружја и то: 
Ваздушна пушка марке Walther, модел LG 400, калибар 4,5mm                         1 
комад 



Ваздушна пушка марке FWB, модел 800,  калибар 4,5mm                                   1 
комад 
Mалокалибарска пушка, марке WALTHER модел KK 300, калибар 4,5mm        2 
комада 
Ваздушни пиштољ марке  STEYR  модел LP 10, калибар 4,5mm                       17 
комада 
Малокалибарски пиштољ марке MORINI, модел CM 84E, калибар 5,6mm       2 
комада 
Малокалибарски пиштољ марке PARDINI, модел SP,  калибар 5,6mm             1 
комад 
 
Б)Набавка муниције марке Eley, калибар 5,6 mm и то: 
- Tenex Selected    260.000 комада 
- Tenex Match OSP 20.000 комада 
- Tenex Club 180.000 комада 
 
В)Набавка дијаболо куглица ХН,кал. 4,5 мм и то; 
- Дијабола спорт – 2.000.000 ком. 
-Дијабола Финал меч- 1.000.000.ком 
 

Г) Набавка  мета различите врсте и количина у вредности 800.000.динара. 
 
  У наставку дискусије УО је у вези муниције, која се налази у магацину Савеза донео 
Радни закључак да је неопходно водити посебне картица за спонзорску и осталу 
миницију. Машовић је напоменуо да је у Спонзорском уговору са ELEY  уговорне 
стране су Савез и ELEY, али да је муниција таксативно опредељена на име стрелаца  
То не значи да она не може узимати без контроле. У том циљу УО је донео још један 
Радни закључак да је СДР дужан да направи план трошења спонзорске муниције, 
која се може давати стрелцима корисницина спонзорске муниције само уз 
писмени  налог и списак, који води СДР.    ХОМАН је обавестио УО је одржано 
саветовање стрељачких судија «А» и «Б « лиценце, да су уочени проблеми са 
набавком и квалитетом мета, да су се нека такмичења пуцала на метама које нису 
верификоване у ССС. Требало би формирати радну групу у циљу превазилажења овог 
проблема. 
 На крају дискусије УО је донео Радни закључак ј да се  Годишњи план набавке 
убудуће прави на предлог Комисије за објекте и опрему ( по израженим и 
прибављеним потребама удружених чланица), Стручне комисије и СДР.  
 

 ТАЧКА 7 
Купрешанин је испред Стручне службе Савеза информисао УО о ситуацији 
везаној за стан у Косовској 9. Стан је испражњен 04.03.2014;  ранија цена 
закупнине је  била 750 еура, што је сада нереално;по захтеву Савеза струја је 
искључена у јулу 2013;  стан је без телефонских линија и у стању да захтева 
улагање у адаптацију. После краће дискусије УО је једногласно донео следећу 
Одлуку: Стан у Косовској 9, укњижено власништво ССС, по обављеној 
адаптацији се издаје у закуп. Задужује се Комисија за објекте и опрему да 
са Стручном службом Савеза направи план и предрачун трошкова радова 
за реновирање стана и о томе извести УО ССС.  
 
 ТАЧКА 8 
А) Петковић је известио УО да је у току седнице добио допис МОС-а којим се 
препоручује одлагање свих спортских такмичења до 26. маја. УО је  
једногласно донео Одлуку да се  због ванредне ситуације у Србији мења 



Календар такмичења и отказује 2. Коло купа ССС, тако да ће се у 2014 
одржати још само једно коло Купа и то 7 и 8. јуна и финале кола Купа 28. и 
29. јуна 2014. године. УО такође изражава захвалност свим стрелцима, 
стрељачким радницима и удруженим чланицама што су се укључили у 
пружању помоћи лицима који су настрадали у поплавама.У акцију су се 
лично укључили репрезентативци , а Савез је донирао робе у вредности 
од 60.000 динара која је већ допремљена у ОКС. УО је донео Одлуку да 
Савез  из сопствених средстава учествује у донацији још до 100.000 
динара, а чланови УО ће  се одрећи једне дневнице. Петковић је додао да 
ће по добијању информације о начину уплаћивања новчане  помоћи и сви 
запослени у Савезу ће уплатити најмање једну дневницу тј до 10% 
једномесечне зараде.  Савез ће по добијању информације о штети коју су 
на стрељачким објектима и опреми  претрпеле удружене чланице, у 
границама својих могућности помоћи на отклањању штетних последица. 
 

Б) Клубови и регистровани спортисти Стрељачког савеза Србије су 
обавезни испунити законску обавезу која се односи на периодични 
превентивни преглед лекара, који се обавља на сваких 6 месеци. Учешће 
на такмичењу је дозвољено само такмичарима који приликом потврде 
присуства на такмичењу донесу на увид потврду о здравственој 
способности спортисте за такмичење, не старију од 6 месеци од дана 
такмичења. 

 
В)После краће дискусије УО ССС је једногласно донео Одлуку којом се 
задужује Стручна служба Савеза да у што краћем року изради предлог 
решења Евиденционог картона лекарскиих прегледа(обавезан за сва 
такмичења од 01. октобра 2014.године) ,  обрасца Стрељачке књижице 
ССС и решење Књиге чланства. 
 
Г)Пејовић је обавестио УО да је Програмска комисија ОКС-а за развојни 
програм до ЛОИ у Риу определила средства, која ће директно бити уплаћена на 
Савез. Затим је образложио списак такмичара за Мађународно такмичење 
Оломпијских нада које се одржава од 16. до 22. јуна 2014. УО је једногласно 
донео Одлуку о саставу  стручног штаба и стрељачке  репрезентације за 
такмичење Олимпијских нада у Плзену и то 
         -ЈУНИОРИ ПУШКА 
Стеван Јовановић, Андрија Миловановић, Милош Ивановић, Јован 
Цицевски.......... сви МК и ваздушна 
        - ЈУНИОРКЕ ПУШКА 
Милица Бабић, Нина Радуловић, Марта Биреш, Тијана Коларик, Сања 
Вуксановић........све МК и ваздушна и Тиха Тодоровић...само ваздушна 
         -ЈУНИОРКЕ ПИШТОЉ 
Ана Алентијев... МК и ваздушни, Јована Драгачевац и Леа Алексић... само 
ваздушни 
         -ЈУНИОРИ ПИШТОЉ 
Витомир Туцовић... МК и ваздушни 
         -ТРЕНЕРИ 
Икер  Саша, Хартнер Душан, Маја Новковић, Сретен Нешковић и Бобан 
Марковић 
          -ВОЂА ПУТА 



Сретен Нешковић                                   списак саставио СДР Срећко Пејови 
 
Седница је завршена у 18,10.          Записник састављен 27. 05. 2014 
 
 
          Записничар                                                      потврђује Председник ССС 
СЛОБОДАН КУПРЕШАНИН                                           СИНИША МАШОВИЋ 
         
 
 
 
 
  


