
ЗАПИСНИК СА 30. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС  

ОДРЖАНЕ 28. новембра 2019.  

СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА 

 

Присутни: председник Савеза др Ненад Путник, потпредседници др Младен 

Милошевић и Никола Марић, чланови УО Миодраг Фрич, Живица Димковић, Драган 

Доневић, Драган Милосављевић, Милан Парезановић, председница НО др Ида Кабок, 

ген. сек. мр Ненад Петковић, Спортски директор ССС (СД ССС) Драган Марковић, 

председник Судијске комисије Витомир Хоман, Слободан Купрешанин - записничар.  

Oдсутни чланови УО: Бошко Гавовић, Вања Булић и др Мома Јаковљевић.  

 

Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио Дневни ред 30. редовне седнице 

УО ССС. Једногласно је усвојен следећи  

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 27, 28 и 29. електронске седнице УО  

2. Предлози Стручне комисије  

3. Извештај спортског директора  

4. Предлог председника Тренерске комисије  

5. Предлог генералног секретара за корекцију личних доходака радника стручне 

службе ССС  

6. Информација о активностима везаним за реконструкцију стрелишта  

7. Царева Ћуприја и других стрелишта у Србији  

8. Предлог измена и допуна Правилника о стручном раду и Правила о дозволи за рад 

спортских стручњака у ССС  

9. Допис СД Палилула  

10. Молбе за помоћ: СК Нови Београд-Ушће, СД Јасеница - Смедеревска Паланка, СД 

Око соколово – Косјерић, СК Топличанин 1887 - Прокупље  

11. Разно: Допис СД Ваљево, верификација СД 7. јули - Оџаци и СД Раднички - Шабац  

 

ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

ТАЧКА 1. УО је без дискусије једногласно усвојио записнике са 27, 28. и 29. 

електронске седнице УО.  

 

ТАЧКА 2. УО је после краће дискусије у којој су учествовали Марић, Доневић, 

Марковић, Димковић усвојио следеће предлоге Стручне комисије:  

1. Програм такмичења ССС и квалификационе норме за 2020. годину,  

2. Календар такмичења ССС за 2020. годину, уз обавезу да се заинтересовани 

организатори пријаве најкасније до 14.12.2019. како би на следећој седници УО 

одредио ирганизаторе.  

3. Критеријумска такмичења за стипендије у 2020. години  

4. Котизације за наступ на такмичењима ССС у 2020. години  

5. Расподела дијабола H&N Sport - 1.855.000 дијабола за расподелу клубовима који 

се баве развојним програмом. 

6. Расподела мк муниције ЕЛЕY и то у износу 110.000 ЕЛЕY Club метака са 

учешћем клубова у набавниј цени од 10 динара са ПДВ и 50.000 ЕЛЕY Tenex 

метака по цени од 25 динара са ПДВ.  



Задужује се Никола Марић да члановима УО у електронској форми достави 

документацију везану за јавну набавку дијабола и мк муниције. 

 

ТАЧКА 3. УО је једногласно усвојио извештај спортског директора Марковић Драгана 

са: 1- ПЕ мк оружјем које је одржано у Болоњи-Италија од 11-22. 09. 2019. на коме је 

било укупно 1.124 наступа уз учешће 14 наших такмичара и  

2- Финала Европске лиге младих у Будимпешти-Мађарска од 02.-06. 2019. уз учешће 4 

наша такмичара и освајања сребрне медаље.  

УО је такође прихватио информацију о расподели спонзорске муниције којом су 

рефундирани дугови према репрезентативцима из 2015-17. Године.  

 

ТАЧКА 4. УО је једногласно прихватио предлог Јелене Аруновић, председнице 

Тренерске комисије, о саставу Комисије: проф. др Владимир Копривица, Александра 

Ристовић, Горан Микец и Слободан Купрешанин.  

 

ТАЧКА 5. УО је после накнадног усаглашавања образложења одобрио повећање плата 

радника стручне службе ССС за 12,50% почев од 01.12.2019. Одобрени проценат 

повећања је усаглашен са повећањима које МОС одобрава стипендистима и носиоцима 

националних признања, уз чињеницу да је ово прво повећање плата од 2010. године. 

УО такође, као већински власник, предлаже директору “Шампион комерца“ да се плате 

у предузећу повећају за исти проценат.  

 

ТАЧКА 6. УО је прихватио информацију председника Путника везану за изградњу мк 

стрелишта и адаптацију управне зграде на Царевој Ћуприји, изградњи стрелишта на 

Кошутњаку у оквиру хале Завода за спорт и медицину спорта, мк стрелишта у Бору и 

ваздушног стрелишта у Нишу - СК Ниш 1881.  

 

ТАЧКА7. УО је једногласно усвојио измене и допуне Правилника о стручном раду у 

ССС ( члан 13) и Правила о дозволи за рад спортских стручњака у ССС (члан 3. став 1. 

и члан 5 став 1. тачка 3.) те се задужује Марић да комплетне измењене текстове 

Правилника и Правила објави на сајту Савеза.  

 

ТАЧКА8. Допис СД Палилула, којим се тражи тумачење члана 14. Статута ССС у вези 

примене члана 20 - трајање статуса придружених чланица, је прослеђен Статутарно-

правној комисији, која ће за следећу седницу УО сачинити образложење.  

 

ТАЧКА 9. Молбе:  

 УО је, у вези молбе СК Нови Београд-Ушће поводом штете од поплава, донео 

одлуку да се ангажује оружар ССС Себић Миленко који ће изврши преглед и 

поправку оружја Клуба у вредности од 50.000 динара.  

 СД Јасеница је поводом отварања стрелишта у Смедеревској Паланци као помоћ 

од стране ССС добила 10.000 дијабола и 5.000 мета. Дијаболе и мете ће уручити 

председник Судијске комисије Хоман Витомир и члан Пантић Милисав који ће 

присуствовати отварању стрелишта.  

 Стручна комисија и стручни штаб ће у вези расподеле две електронске мете 

размотрити и молбу СД Око соколово из Косјерића и на основу усвојених 

критеријума дати предлог УО.  

 У вези дуговања СК Топличанин 1881 задужује се Статутарно-правна комисија 

да за следећу седницу УО припреми образложен предлог одлуке.  

 



ТАЧКА 10. РАЗНО 

 У вези дописа СК Ваљево 1880, којим се тражи помоћ ССС око иницијативе ПУ 

Ваљево везане за изградњу мк стрелишта, задужује се члан УО Парезановић 

Милан да са представницима Клуба и Општине Ваљево обави разговор и 

иформацију проследи УО на даље поступање.  

 УО је верификовао чланство СД 7. Јули из Оџака у статусу редовне чланице и 

СД Раднички из Шапца у статусу придружене чланице за 2019. годину.  

 

30. редовна седница УО ССС је закључена у 14,55 часова. Записник је сачињен 03. 

децембра 2019. године. 

 

    Записничар                                                                                 Председник  

Слободан Купрешанин                                                             Др Ненад Путник  

 


