
 ОДЛУКЕ  СА 9. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  ССС ОДРЖАНЕ 

  17.11.2021. 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, Невена Савић, 
Витомир Хоман, др Божидар Оташевић и Миомир Спасојевић. Оправдано 
одсутан потпредседник УО  др Младен Милошевић. 
                  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 једногласно 
усвојено,  да седница УО ССС ради по следећем 
 
                                                 ДНЕВНОМ    РЕДУ 
 
1. Усвајање записника са 6-8 седнице УО 
2. Предлог материјала и информисање о одржавању седнице Скупштине      
    Стрељачког савеза Србије 
3. Предлози Стручне комисије 
4. Предлози ген. секретара за корекцију личних доходака запослених 
5. Предлози конкурсних комисија за избор генералног секретара и           
    спортског директора ССС 
6. Информације: Реконструкција стрелишта „Царева ћуприја“ и изградња  
    националног тренажног центра „Кошутњак“ 
                             : Набавка комби возила за потребе ССС 
                             : Закуп простора у Косовској 9. 
7. Разно 
 
 
 
                                                     ОДЛУЧИВАЊЕ      
 
 
ТАЧКА  1.  УО је једногласно усвојио записнике са 6-8 седнице. Такође је 
закључено да се убудуће свим члановима УО благовремено доставља 
материјал за седнице у писаној форми без обзира на величину 
материјала, што је у складу са Пословником о раду УО ССС.  
 
ТАЧКА  2.  УО је једногласно усвојио  материјал за Редовну годишњу 
скупштину Савеза која ће се одржати 30. новембра дописним путем. Уз 
метеријал се удруженим чланицама благовремено шаље и упутство 
везано за ток и гласање.   
     
  ТАЧКА 3.  Председник Стручне комисије, Никола Марић је појаснио предлоге 
комисије па је УО усвојио: 
1- Извештај о раду комисије за 2021. годину                                                                
2- Програм такмичења ССС са квалификационим нормама за 2022. годину.  



3- Календар такмичења ССС за 2022. годину уз усвајање термина за  
расписивање конкуриса за тех. организацију до 17. децембра и избор 
организатора закључно са 28. децембром 2021.   
4- Критеријумска такмичења за стипендије у 2022. 
5- Котизације за наступе на такмичењима ССС у 2022. 
      УО је узео у разматрање предлог Миомира Спасојевића о увођењу 
дисциплине 20 дијабола, 10м за пиoнире-ке, као и информацију о контакту 
Савеза и „Црвеном заставом“, Крагујевац о обнови производње ваздушних 
пушака М81, чија би малопродајна цена била око 12.000 динара. 
                                                 
 ТАЧКА 4.  Ген. секретар  Ненад Петковић је образложио предлог повећања 
личних доходака запослених у ССС и „Шампшион  комерцу“ линеарно за 
8% почев од 1. децембра 2021. УО је једногласно прихватио предлог о 
корекцији личних доходака запослених. 
 
 ТАЧКА 5.  УО је једногласно прихватио предлоге Конкурсне из комисије за 
избор генералног секретара ССС  и спортског директора ССС. Одлука о 
избору ступа на снагу даном доношења (17.11.2021.) Као једини 
пријављени кандидати који испуњавају услове су изабрани: 

- Мр Ненад Петковић за функцију генералног секретара ССС  
(реизбор) са мандатом од 5 година почев од 1. фебруара 2022. год.  

- Драган Марковић за функцију спортског директора са мандатом од  
доношења одлуке о избору до термина, најкасније 6 месеци од 
завршетка ЛОИ Париз 2024. Такође је усвојена висина месечне нето 
надокнаде од 99.000,00 динара за ову функцију, која је у складу са 
ставом МОС-а формирана као производ коефицијента 1,5 и 
просечне зараде у РС за децембар предходне 2020. године. 

  
 ТАЧКА 6. УО је једногласно прихватио информације о реконструкцији 
стрелишта „Царева ћуприја“, изградњи     националног тренажног центра 
„Кошутњак“, набавке комби возила Рено Трафик и тренутне ситуације 
везане за закуп стана у Косовској 9. 
   
ТАЧКА 7.  РАЗНО: 
   -  Преседница Комисије за односе са јавношћу Невена Савић је информисала УО 
о активностима везаним за израду годишњег календара и организације прославе 
успеха наших стрелаца са ЛОИ у Токиу, која ће се одржати у термину кад се 
организује  проглашење најуспешнијих клубова у 2021. години,а који ће се 
накнадно утврдити.  
    -  Председник Ненад Путник је инфрормисао УО о Изборној скупштини  Европске 
стрељачке конфедерације (ЕСК) на Кипру и избору Александра Ратнера, 
досадашњег генералног секретара, за председника ЕСК 
     -  УО је обавештен о намери спортских друштава Партизан и Црвене Звезда и 
ОКС о склапању уговора о стратешкој сарадњи са ССС и укључивљњу наших 
стрељачких тренера у рад Спортске академије. 
  
Састанак је закључен у 14,40 часова. Записник је састављен 24.11.2021. 
 
          записничар                                                                            председник УО 
Слободан Купрешанин                                                                 др Ненад Путник                                                                                                                              


