
ОДЛУКЕ СА 20. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
ОДРЖАНЕ 01. 07. 2022. ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У13,00 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА 

 

     Присутни: председник Ненад Путник, потпредседник  Младен Млошевић, 
чланови УО: Живица Димковић, Фрич Миодраг, Миомир Спасојевић и Витомир 
Хоман, председница НО Ида Кабок, члан НО Славица Ђорђевић, генерални 
секретар Ненад Петковић и записничар Слободан Купрешанин.  

     Председник  Путник је поздравио све присутне, пожелео успешан рад и 
констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио, УО 
једногласно усвојио следећи  

                                                     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са 12-19. седнице Управног одбора. 

2. Усвајање предлога материјала за  Редовну седницу скупштине Савеза 

3. Доношење одлуке о коефиентима за утврђивање висине плата радника   

    запослених у ССС. 

4.Именовање председника  Комисије за објекте  

5. Информација о октивностима око изградње стрелишта на „Царевој Ћуприји“ и  

    „Кошутњаку“   

6. Дописи удружених чланица: - Спортски стрељачки савез централне Србије 

                                                     - СД Филип Кљајић- Младеновац 

                                                      - СД Рибница – Краљево 

7. Разно 

 

                                                    ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

1. Управни одбор је једногласно усвојио записнике са  12-19. седнице УО 



2. После краће дискусије и појашњења дела материјала који се односи на 
финансије, Управни одбор је једногласно усвојио материјал за Редовну седницу 
скупштине ССС, која ће се одржати 14. јула 2022. са почетком у 12,00 у сало ГО 
Нови Београд, Михајла Пупина 167. Задужује се стручна служба Савеза да у року 
прописаном Статутом и Пословником о раду скупштине умножи и дистрибуира 
усвојени материјал удруженим чланицама. 

3. УО је после објашњења ген. секретара једногласно  донео Одлуку  

Усаглашавају се и коригују  лични дохоци радника Стручне службе 
Стрељачког савеза Србије  према коефицијентима сваког радног места  у 
односу на утврђену и објављену просечну зараду у Србији за месец 
децембар претходне године: 

1.Генерални секретар Савеза                            коефицијент    2,оо 

2.Виши стручни сарадник         коефицијент    1,2о 

3.Технички секретар        коефицијент    1,2о 

Радницима припада и законско право по основу минулог рада,право на 
регрес и трошкове превоза. 

Ова одлука примењује се од 01.07.2022.год. 

4. После усвајања оставке досадашњег председника, УО је једногласно именовао 
Дејана Мијаиловића за председника Комисије за објекте и опрему. 

5. УО је једногласно прихватио информацију да је по прибављеним 
сагласностима, локацијским условима  и расписаним  јавним набавкама 
архитектонска кућа „Антика „ из Ниша, Која је победила на тендеру у обавези да 
до краја јула сачини грађевински пројекат, а по равизији „Про амбо“ из Београда 
комплетна документација ће бити послата  Министарству ради  добијања 
грађевинске дозволе, што се очекује до краја августа. Ако све буде текло по 
плану, реконструкција и изградња стралишта се очекује од септембра.  

   Такође је једногласно прихваћена информација да је спортска дворана Завода 
за спорт и медицину спорта Р. Србије грађевински завршена и да се по завршетку 
поступка ЈН очекује опремање објекта. 

6.     * Једногласно је потврђен предлог Спортског стрељачког савеза централне 
Србије о увођењу нове дисциплине за пионире- стандардна ваздушна пушка 20 



дијабола. Предлог је поново прослеђен Стручној комисији, која је у обавези да се 
изјасни у року од 15 дана.  

        *  Молба СД „Филип Кљајић“ из Младеновца везана за помоћ око санације мк 
стрелишта, са понудом извођача радова, је прослеђена Комисији за објекте   

      *  Дописи УО и савета родитеља СД „Рибница“ из Краљева је прослеђен 
Статутарно-правној комисији на даље поступање. 

7.   Председник Путник  је обавестио УО да ће после конституисања нове Владе  
РС и избора министра МОС-а , у сарадњи са ОКС-ом поново предложити промену 
и допуну Уредбе о националним признањима  везаним за тренере.  

          Редовна  20. седница УО ССС је закључена у 14,35 часова. Записник о 
одлукама је састављен 05. 07. 2022. 

         записничар                                                                   председник УО ССС 

  Слободан Купрешанин                                                          др Ненад Путник 

 

 

 

                                              

    

 

    


