Одлуке са 3. седнице УО ССС одржане 06.06.2013. у просторијама Савеза
тачка 1.-Усвајање записника са 1. и 2. седнице УО
Једногласно су усвојени записници са 1. и 2. седнице.
тачка 2-Извештај о реализацији одлука између седница
Једногласно је усвојен извештај о реализацији одлука између седница који је поднео
генерални секретар Ненад Петковић.
тачка 3.-Именовање члана УО
На основу члана 34. т.2.Статута ССС, Председник Савеза је за члана Управног
одбора именовао пуковника Бошка Зорића, начелника за обуку Генералштаба Војске
Србије.
тачка 4.-Разматрање питања неисплаћених награда стрелцима.
Поводом неисплаћених награда стрелцима за резултате из 2008. године, а по одлуци
УО и Скупштине од марта 2009, УО је једногласно донео одлуку да се до краја 2013.
год. са позиције-сопствена средства исплате награде у износу од 12.500.еура у
динарској вредности.
тачка 5.-Измена календара такмичења
Због учешћа репрезентативаца на међународним такмичењима, једногласно је донета
одлука да се Првенство Србије „А“ програм, уместо 19. и 20. јула, одржи 03. и 04
августа 2013. у Новом Саду.
тачка 6.-Разматрање и усвајање иницијативе за измену и допуну Закона о оружју и
муницији.
Једногласно је донета одлука о усвајању иницијативе за измену и допуну Закона о
оружју и муницији. Такође је донет и радни закључак да се иницијатива упути
надлежном телу Скупштине РС , Влади, МУП-у, МОС-у, М П-у, народним
посланицима и НАОС-у.
тачка 7.-Именовање председника комисијс и радних тела УО.
Уз сагласност свих кандидата једногласно су изабрани председници комисија:
Стручна –Никола Марић
Судијска- Витомир Хоман
Статутарно-правна- Обрад Стевановић
Дисциплинска-Жељко Лазић
Комисија за информисање-накнадано ће се изабрати,после додатних консултација
Комисија за маркетинг- накнадано ће се изабрати, после додатних консултација
Комисија за објекте и опрему-Зоран Тошић
Комисија за награде и признања (могућ и други назив)-Небојша Релић

тачка 8.Разматрање и усвајање извештаја са предходних међународних такмичења
Једногласно је усвојен извештај са спецификацијом трошкова са такмичења ЕПОденсе –Данска, СКуп-Кореја, Плзен и СКуп-Форт Бенинг- САД.
тачка 9.Разматрање и доношење одлуке о учешћу репрезентативаца на предстојећим
међународним такмичењима
-Једногласно је донета одлука о саставу репрезентације на међ. такмичењу
«Стрељачке наде « у Плзену 12-16. јуна 2013. За вођу пута је одређен Саша Икер.
-Једногласно је донета одлука о саставу репрезентације на СКуп-у у Гранади 04-11.
јула 2013. За вођу пута је одређен Горан Максимовић.
тачка 10.-Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора рапрезентације
УО је на основу члана 30. т.23 Статута ССС , једногласно је донео одлуку о
ррасписивсњу Конкурса за именовање Спортског директора репрезентације ССС.
Именована је Конкурсна комисија у саставу:Обрад Стевановић, Жељко Лазић и
Ненад Петковић.
Конкурс се расписује по доношењу ове одлуке у трајању од 15 дана од објављивљња
на огласној табли и сајту Савеза.
Општи услови конкурса:1.-Најмње виша стручна спрема (6. степен)
2.-Активно знање енглеског језика
Кандидати су дужни да уз пријаву и биографију доставе доказе о испуњености
општих услова конкурса, као и програн рада стрељачке репрезентације у важећем
олимпијском циклусу.
Посебне услове ће ценити Конкурсна комисија у складу са достављеним подацима и
доказима од стране кандидата.
Кандидат који буде именован за Спортског директора репрезентације ,ступа у радни
однос на одређено време, са мандатом закључним са 6. месецом по завршетку ЛОИ
2016. Плата Спортског директора репрезентације може бити до 75% плате Ген.
секретара ССС.
тачка 11.-Разматрање проблематике реализације дуга по Уговору са организатором ПЕ
Београд 2011.
Пошто Предраг Шотра ,власник Металије доо и поред пононовно упућеног писма ,
није се изјаснио о дугу, УО је једногласно донео одлуку да се против истог покрене
кривична и грађанско-правна процрдура. Задужује се Ген . секретар за реализацију
ове одлуке.
тачка12.-Извештај делегата са 24. Конгреса ЕСЦ, Москва 17-18 мај 2013
УО је једногласно усвојио Извештај делегата са 24. Конгреса ЕСЦ, Москва 17-18 мај
2013 године.
тачка 13.- Разно
1 Одлука по молби СК Металац из Бора је одложена до добијања допуне и
прецизирања молбе и прибављања мишљења мишљења Стручне комисије.

2 УО је прихватио приступнице СК 92 из Ниша и СК Спартак из Суботице , са
учлањењем у ССС у статусу придружене чланице.УО није прихватио
приступницу СК Муш из Београда.
записничар Купрешанин Слободан
У Београду 10. 06.2013.

потврђује Председник
Синиша Машовић

