
 ОДЛУКЕ  СА 11. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  ССС ОДРЖАНЕ 

  28. 12. 2021. У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА 

 

ПРИСУТНИ: председник Савеза др Ненад Путник, чланови управног 
одбора ССС: потпредседник Марић Никола, чланови : Миодраг Фрич, 
Драган Доневић, Милан Парезановић, Живица Димковић, Витомир Хоман, 
др Божидар Оташевић. Оправдано одсутан потпредседник УО  др Младен 
Милошевић и чланови Миомир Спасојевић и  Невена Савић 
                  Остали присутни: председница  НО Ида Кабок, генерални секретар  
мр Ненад Петковић, спортски директор ССС  Драган Марковић и записничар 
Слободан Купрешанин. 
 
       Председник Савеза  др Ненад Путник је поздравио све присутне и 
пожелео успешан  рад седнице. Затим је предложио дневни ред проширен 
једном тачком, па је једногласно усвојено   да седница УО ССС ради по 
следећем 
 
                                                 ДНЕВНОМ    РЕДУ 
 
1. Усвајање записника са 9. и 10. седнице УО 
2. Пријем нових чланица у чланство ССС 
3. Предлози Стручне комисије 
4. Предлози спортског директора ССС 
5. Разно 
 
 
                                                     ОДЛУЧИВАЊЕ      
 
 
ТАЧКА  1.  УО је једногласно усвојио записнике са 9. и 10. седнице .  
 
ТАЧКА  2.  УО је једногласно на основу  поднетих захтева и испуњености 
свих статутарних и законских услова  донео Одлуку о пријему у чланство 
у статусу придружених чланица: 
1- Стрељачко удружење“СИВИ ВУК“ из Крагујевца  
2- Стрељачка дружина „ТРСТЕНИК 1893“ из Трстеника                           
3- Стрељачко спортско удружење“СИВИ СОКО“ из Пожеге. 

     
  ТАЧКА 3.  Председник Стручне комисије, Никола Марић је појаснио предлоге 
комисије па је УО јеедногласно усвојио: 
 

1- Календар ССС и организатори такмичења у 2022. години 
 
- календар је усвојен на основу календара ИССФ  и ЕСЦ  

           - за техничку организацију се пријавило осам  кандидата 
           - Куп и првенствена такмичења мк оружјем А програм у 2022. ће би 
ослобођени предвиђене рефундације од 18% за коришћење електронских 
мета 



 
2- Предлог измена Правилника о стручном раду 

 
   ЧЛАН 1.  -Члан 16. став 5. Правилника се мења и гласи: Селектор за 
пушкарске и селектор за пиштољске дисциплине се бирају из реда 
категорисаних тренера ССС ( појашњење –по категоризацији ОКС) 
   ЧЛАН 2.  – Овај измењени правилник ступа на снагу усвајањем на 
седници УО ССС.                                          Дана 28. 12. 2021. године 

 
3-   Предлог Листе категорисаних спортиста  ССС у 2022. години. 

 
4-   Предлог Листе категорисаних тренера  ССС у 2022.години 

 

5-  Предлог Листе рекорда за 2021.  
 

6- Предлог Листе најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера у 2021.  
 

7- Предлог Ранг листе стипендиста за 2022. 
 

  Рок за евентуалне приговоре и жалбе је 09. 01 . 2022. после чега све листе 
постају коначне. 

                                                 
 ТАЧКА 4.  На предлог спортског директора ССС и Правилника о стручном 
раду, УО је једногласно усвојио састав стручног штаба репрезентације 
Србије : 
 - Селектор за пушкарске дисциплине- Шеф стручног штаба – ДРАГАН 
ДОНЕВИЋ, који је и до сада обавњао ту функцију  
 - Селектор за пиштољске дисциплине- ДРАГАН МАРКОВИЋ- до избора 
адекватног кандидата 
 - Тренер координатор за јуниорске категорије- ИВАН МАНОЈЛОВИЋ 
 - Тренер јуниорских селекција за пушкарске дисциплине –САША  ИКЕР 
 - Тренер јуниорских селекција за пиштољске дисциплине –СТЕФАН 
ВИШЕКРУНА 
-  Лекар репрезентације- биће изабран након консултација са 
председницом  Комисије за здравствену и психофизичку припрему  
 
 ТАЧКА 5.- РАЗНО. А) Прихваћена је информација о наменском рачуну 
ССС- Фонд Бобане Величкобић- Момчиловић, који ће са свим упутствима 
бити објављен на сајту ССС. 
                                   Б) Једногласно је прихваћена информација  везана за 
реконсртукцију стрелишта „Царева ћуприја“ и изградње спортске хале 
Завода за спорт и медицину спорта у Кошутњаку. 
                                   В) Председник Путник је информисао УО о могућности 
набавке још једног комбија  у сарадњи са предузећем „ЈАФФА“из Црвенке  
                                   Г) УО је прихватио информацију о изради годишњих 
календара и и промо- видео материјала за потребе Савеза 



                                   Д) Прихваћена је информација о узбору најуспешнијих 
спортиста по избору ОКС за 2021. годину. 
                                   Ђ) Генерални секретар Петковић је информисао УО о 
ситуацији у Савезу за летеће мете Србије и евентуалном ставу МОС око 
ревитализације овог Савеза  
                                    Е) Потпредседник Марић је информисао УО о 
оправданости кашњења добављача за мк муницију и евентуалним 
проблемима везаним за стање муниције за репрезентацију. 
                                    Ж) Члан УО Парезановић је информисао УО о крађи 
оружја из просторија СД „Бошко Петровић“ из Ивањице. 
                                    З) УО је једногласно донео Одлуку да се чланарина за 
2022. годину не мења и износи: двехиљаде динара за чланице које се баве 
само домаћим програмом; петхиљада за чланице које се баве 
међународним програмом и петнаестхиљада за чланице које се поред 
ових активности баве и комерцијалном делатношћу.   
                            
  
     
  
Састанак је закључен у 14,20 часова. Записник је састављен  04. 01. 2022. 
 
 
 
 
 
 
          записничар                                                                            председник УО 
Слободан Купрешанин                                                                 др Ненад Путник                                                                                                                              


