
 ОДЛУКЕ  СА 6. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  ССС ОДРЖАНЕ 

  05. 10. 2021. У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА 

 

ПРИСУТНИ: председник Савеза др Ненад Путник, чланови управног 
одбора ССС: потпредседници др Младен Милошевић и Марић Никола, 
чланови :Мирослав Фрич, Драган Доневић, Милан Парезановић и Живица 
Димковић, Невена Савић, Витомир Хоман ; оправдано одсутни чланови 
УО : др Божидар Оташевић и Миомир Спасојевић. 
                  Остали присутни: председница  НО Ида Кабок, генерални секретар  
мр Ненад Петковић, спортски директор Савеза  Драган Марковић и 
записничар Слободан Купрешанин. 
 
       Председник Савеза  др Ненад Путник је поздравио све присутне и 
пожелео успешан  рад седнице. Затим је предложио, што је и једеногласно 
усвојено,  да седница УО ССС ради по следећем 
 
                                                 ДНЕВНОМ    РЕДУ 
 
1. Усвајање записника са 2-5 електронске седнице УО 
2. Извештај спортског директора и шефа стручног штаба са 
    ЛОИ „Токио 2020“. 
3. Извештај спортског директора о коришћењу спонзорских средстава 
4. Расписивање конкурса за избор: генералног секретара и спортског  
    директора ССС. 
5. Предлог стручне комисије 
6. Ревидирање финансијског плана за 2021. годину. 
7. Информације:     а)Реконструкција стрелишта „Царева ћуприја“ и  
   изградња националног тренажног центра „Кошутњак“  
                                   б)Отварање наменског рачуна Савеза 
                                   в)Сарадња са Министарством одбране Србије 
                                   г)Информација о поднетој кривичној пријави 
                                   д)Припреме за одржавање Редовне скупштине ССС 
   8. Предлог Комисије за односе са јавношћу 
   9. Разно 
 
 
                                                   ОДЛУЧИВАЊЕ      
 
 
ТАЧКА  1.  УО је једногласно усвојио записнике са 2-5 електронске  
седнице . 
 
ТАЧКА  2.  После краће дискусије, УО је , уз прихватање примедби 
Доневића, Марковића и Марића везане за појединачне изјаве једног 
репрезтативца и  једног личног тренера , једногласно усвојио Извештај 
спортског директора и шефа стручног штаба са ЛОИ „ Токио 2020“. 



Такође је једногласно прихваћена информација председника и ген. 
секретара везане за догађања и састанке са Министром спорта и ОКС који 
су уследили у току припрама за Олимпијаду.  
     
  ТАЧКА 3.  Спортски директор Савеза Драган Марковић је појаснио да је од 
спонзорских средстава потрошено 18 милиона динара, која су у 2020/21. 
утрошена на набавку 80 ваз. пушака, 20 комплета опреме „Зауер“, олимпијске 
припреме за три члана репрезентације као и  набавку дијабола. потврђено је  
да је остало око 27милиона динара, који ће се утрошити и складу са усвојеним 
критеријумима. ОУ је једногласно усвојио Извештај спортског директора о 
коришћењу спонзорских средстава уз напомену да се извештај мора хитно из 
разлога транспарентности објавити на сајт Савеза. 
 
 ТАЧКА 4.  Ген. секретар  Ненад Петковић је  подсетио присутне да су 
услови  за избор спортског директора садржани у Правилнику о стручном 
раду, а за ген.секретара у Статуту ССС. УО је једногласно донео Одлуку о 
расписивању конкураса за избор генералног секретара и спортског  
 директора ССС. 
 
 ТАЧКА 5.  УО је једногласно прихватио предлог Стручне комисије о  
 набавци МК пушака и пиштоља( модели за развојни програм)  и то крајем 
2021.  и у току 2022. године, а по анкетирању потреба и уз учешће у 
набавци од стране удружених чланица.  
  
 ТАЧКА 6. После краће дискусије УО је једногласно усвојио ревидиран 
финансијски план  за 2021. годину, уз обавезу благовременог достављања   
 истог МОС-у на сагласност. 
   
ТАЧКА 7. а)После објашњења потпредседника Николе Марића да је са 
представником МОС-а Богданом Кнежевићем договорен редослед потеза 
везаних за израду урбанистичког, па касније и главног пројекта изградње 
стрелишта „Царева ћуприја“,  УО је једногласно је усвојио информацију. 
Нарочито је важна констатација  да би  Национални тренажни центар 
“Кошутњак“ требало да буде завршен до краја године , а  ново МК 
стрелиште „Царева Ћуприја“ у марту 2022. године.  
                 б) Једногласно је усвојена информација да је наменски рачун 
Савеза  у  складу са Правилником о управљању средствима везан за 
фонд преминуле репрезентативке Бобане Величковић-Момчиловић 
отворен у ОТП банци у Београду. 
                  в) УО је једногласно прихватио информацију да је активностима 
Владе Србије,  Катарине Томашевић  из Министарства одбране Србије и 
члана УО др Божидара Оташевића, ССС бесплатно набавио 6300 ком. 
снајсперске муниције 7.9 мм и 2240 ком. ПАП муниције, која ће се 
користити на Првенствима Србије војничким оружјем. 
                  г)Прихваћена је информација да је 13. августа 2021. поднета 
кривична пријава Јавном тужилаштву- одељењу за технолошки криминал, 
против НН лица везану за електронску крађу 7.370 евра, намењених 
плаћању рачуна са ПЕ у Осијеку. 
                  д) УО је прихватио информацију да би  Радовна годишња 
скупштина за 2020. требало да се одржи половином новембра 2021. 



године, а да ће председник донети одлуку о трмину и начину одржавања у 
зависности од епидемиолошке ситуације. Обавезује се стручна служба и 
радна тела  да предузму активности на изради  потребне документације. 
 
ТАЧКА 8. Председница Комисије за односе са јавношћу Невена Савић је 
обавестила УО да ће се поводом успеха наших репрезентативаца на ЛОИ у 
Токију  у ресторану „5“ на Ади 28. октобра или 18. децембра одржати 
прослава. Такође се 10. октобра на стрелишту „Царева ћуприја“уз 
присуство наших олимпијаца  организује продукција промо видео и фото 
материјала , који ће се делом користити за израду календара за 2022. 
годину. УО је прихватио предлог Комисије за односе са јавношћу. 
 
ТАЧКА 9-РАЗНО- Председник Путник је информисао УО да је остварена 
сарадња Савеза и Гораном Марковићем, главним уредником РТС за 
спортски програм, око  телевизијских преноса стрељачких такмичења  на 
којим учествује наша  репрезентација у 2022. години. 
                             - Прихваћена је информација да је Очна клиника „Милош“ 
продужила спонзорски уговор са ССС. 
                              - УО је прихватио усмену образложену оставку  Живице 
Димковића, председника Комисије за објекте и опрему. За наредну седницу ће 
бити дат предлог за председника ове комисије. 
                              - Предлог 5 чланица Савеза да се у Програм и Календар 
такмичења за 2022. уврсте и пиштољске дисциплине: стандардни пиштољ,25 
м, за јуноире/ке и сениоре, је прослеђен на разматрање  Стручној комисији. 
                              - Члан УО Витомир Хоман је покренуо питање  стрељачких 
застава Савеза  које се користе на календарским  такмичењима , могућности 
израде већег броја истих и начину коришћења. УО ће се по овом питању 
изјаснити до следеће седнице. 
                                -Слободан Купрешанин је пренео информацију да закац 
стана у Косовској 9, због измена прописа везаних за његову делатност, мора 
да раскине уговор и пронађе одговарајући простор са посебним уличним 
улазом. УО је задужио Марића, Петковића и Купрешанина да што  пре обаве 
разговор са закупцем и припреме предлог за управни одбор. 
 
Седница управног одбора је закључена у 14, 45 часова.Записник Одлука са 6. 
редовне седнице управног одбора Савеза је сачињен  08.10. 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
записничар                                                                                      председник УО 
Слободан Купрешанин                                                             др Ненад Путник 
                                                                                              
 
 
 
                                 


