ОДЛУКЕ СА 38. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 23. 09.2015.
У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 12,00

После краће дискусије на предлог председника Машовића допуњен је
предложени дневни ред, тако да је једногласно усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 36 и 37. седнице Управног одбора
2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне
седнице УО
3. Разматрање и усвајање извештаја Спортског директора репрезентације са
међународних такмичења
4. Разматрање и усвајање извештаја председника Савеза са Генералне
скупштине ЕСЦ-а и информације са седнице Административног већа
ИССФ-а
5. Разматрање и усвајање извештаја Судијске комисије
6. Разматрање и усвајање извештаја из Кампа Караташ
7. Верификација чланица Савеза
8. Диошење Одлуке о учешћу на Финалу Лиге младих Европе
9. Разматрање молбе Себић Миленка
10. Разматрање и усвајање предлога Статутарно-правне комисије
11. Разно
ТАЧКА 1- УО је једногласно донео одлуку којом се усваја усвоја записник са 37.
Такође је једногласно усвојен радни закључак да сеу записнику са 36. седнице
изврши исправка исправки појединих имена и грешака у куцању.
TAЧKA 2- После дискусије у којој су учествовали Петковић, Машовић, Хоман,
Спасојевић ,Парезановић, Релић ,Марић и Купрешанин УО је информисан о
токовима новца ССС и активностима Савеза између две седнице УО као и
састанку у МОС-у којем су сем представника Министарства присуствовали
председник и ген. секретар ССС, затим Фестивалу спортског филма и спорта на
Златибору; учешћу наше женске екипе на Светским војним играма у Јужној
Кореји; покретању недељног листа“ Оружје и муниција“, и саветовању о
локалној самоуправи и спорту у Сава Центру. На крају дискусије УО је
једногласно усвојио Информацију о раду и реализованим задацима између две
редовне седнице УО.
ТАЧКА 3- УО је једногласно, , уз похвале на рад Спортског директора
репрезентације, усвојио Извештаје са Европског првенства МК оружјем које је
одржано у Марибору-Словенија, од 18-25. 07.2015. године, затим Извештај са 4.
светског купа ИССФ У Габели- Азербејџан, од 06-16.08.2015. године и Извештај са
Финала ИССФ Купа у Минхену- Немачка, од 01-06. 09. 2015. године.

ТАЧКА 4- УО је једногласно донео Одлуку о усвојању извештаја председника
Савеза са Генералне скупштине ЕСЦ-а и информацију са седнице
Административног већа ИССФ-а уз радни закључак да се поводом пријема СС
Косова
као редовног члана у ИССФ И ЕСЦ обавести
МОС и затражи
одговарајући став у писаној форми у вези питања учешћа стрелаца Косова на
међународним такмичењима, чији је организатор ССС илим удружена чланица
као и другим међународним такмичењима.
ТАЧКА 5- УО је разматрао извештај Судијске комисије, кои се састоји из 5 делова
и донео следеће одлике за сваки део посебно:
I)Усваја се (са једним гласом против- Спасојевић и без уздржаних) извештај
Судијске комисије под 1. уз исправку текста да такмичар Марко Бељин није имао
такмичарску легитимацију када је наступао на Првенству Војводине, али се не
усваја и предлог мера Судијске комисије, јер за то нема правног основа,
собзиром да клуб СКОСИ „Олимп „ из Зрењанина тада није био члан ССС.
II) Једногласно се прихвата извештај Судијске комисије под тачком 2.
III) Са једном гласом против (Вељковић и без уздржаних) прихвата се извештај
Судијске комисије под тачком 3. Судијска комисија ће судијама Вековић Синиши,
Фрич Миодрагу и Ивошев Александри упутити допис са запрећеним казнама –
суспензија на три месеца , уз могућност улагања жалбе УО као другостепеном
органу.
IV) УО је једногласно прихватио предлог Судијске комисије да се за чланове
Жирија на СК у Минхену (19-26. мај) и Гранади (20-28. јун)изврши апликација за
следеће судије: 1-Гргић Митја А 5000- жири за пиштољ
2-Марић Никола А4992- жири за класификацију
3- Хоман Витомир А4812- жири за пушку
v) Једногласно је прихваћена молба Аранке Биндер да на позив Мађарске
стрељачке федерације учествује на семинаруу Ђеру 27.11 2015. и да суди на ПЕ
на ваздушном оружју у Ђеру 2016. године у функцији члана жирија за пушку.
ТАЧКА 6- УО је једногласно донео Одлуку о прихватању извештаја са Кампа
перспективних стрелљаца у Караташу (04-09. август) уз допуну, која се односи на
истицање резултате са контролних такмичења. Здужује се Стручна служба да
упути допис СК „Алекса дејовић“ поводом проблема поводом наступа њихових
стрелаца на Кампу. Обавезује се Стручна комисија да УО достави предлог
организације кампова у 2016. на ваздушном и МК оружју водећи рачуна о потреби
повећања броја учесника-самофинансирујући стрелци.
ТАЧКА 7- УО је на предлог Статутарно-правне комисије, сагласно члану 12 и 30
Статута Савеза, једногласно прихватио приступнице 3 основне стрељачке
организације за 2015. годину и то; 1-Стрељачки клуб „МЛАДОСТ“-Нови Сад , у
својству придружене чланице
2-Стрељачко друштво „ЖИТКО“- Бачка Топола,
у својству придружене чланице и
3- Стрељачки клуб „РЕСНИК“- Београд , у
својству редовне чланице.
ТАЧКА 8- УО је јеногласно , без дискусије, донео Одлуку о учешћу стрелаца
(ваздушна пушка) на Финалу Лиге младих Европе, која се одржава у ШведскојРотне ( 01-05. октобар 2015.) и то у саставу; Јовановић Стеван, Ковачевић Лазар и
Вукашиновић Сања. Тренер и вођа пута је Манојловић Иван, а трошак такмичења
износи око 3.500 еура.

ТАЧКА 9- УО је једногласно прихватио молбу оружара и стрелца Себић Миленка
да Савез сноси путне трошкове у износу око 1.000 еура ради његовог
учествовања на бесплатној обуци за сервисера ваздушног оружја за произвођаче
Фајнверкбау и Штајер. Међусобни односи између Савеза и Себића ће бити
регулисани уговором о чему ће чланови УО бити накнадно информисани.
ТАЧКА 10- На предлог Статутарно-правне комисије УО је једногласно донео
Одлуку о изменама и допунама Статута ССС. Предлажу се следеће измне и
допуне Статута;
На основу члана 27 став 1 тачка 1 Статута од 24.04 2014 године , Скупштина
Стрељачког савеза Србије, на редовној седници одржаној _____ 2016. године,
донела је следећу
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
У Статуту Стрељачког савеза Србије, од 24.04.2014. године, став 2 члана 23, мења
се тако да гласи: „Мандат генералног секретара траје 5 година, а мандат чланова
осталих органа Савеза и њихових радних тела траје 4 године, са могућношћу
поновног избора.“
Члан 2
У члану 23, додаје се нови став 6 који гласи: „Одредбе става 3 и 4 овог члана
примењују се и на престанак мандата генералног секретара. На предлог органа,
радног тела или чланице удружене у Савез, генералном секретару може престати
мандат ако: не спроводи или не поштује рокове у спровођењу одлука и
закључака органа Савеза; непажњом, нестручним или незаконитим радом и
одлукама проузрокује знатну материјалну штету Савезу; или на други начин
нанесе штету угледу и угрози интересе Савеза и Републике Србије.“
Постојећи ставови 6 и 7 постају ставови 7 и 8 члана 23.
Члан 3
Став 2 члана 36, брише се.
Члан 4
У члану 37 додаје се нова така 5а, која гласи: „Прати активности и одлуке
националних и међународних организација у које је Савез учлањен и, уз
информисање, консултације и одлуке надлежних органа Савеза, координира и
предузима одговарајуће активности којима се извршавају обавезе и штите
интереси Савеза и Републике Србије, пред тим и другим организацијама и пред
њиховим, државним и другим органима“.
Ово је иницијални текст- нацрт, који има за циљ покретање Јавне расправе о
изменма и допунама Статута ССС. који траје најмање 30 дана о доношења ове
Одлуке. Задужује се Стручна служба Савеза да обавести све удружене чланице о
својим статутарним правима, обавезама и роковима везаним за покретање
Јавне расправе за измену и допуну Статута ССС.
ТАЧКА 11 - РАЗНО- Није било дискусија.
Седница је закључена у 16,30 часова. Записник је састављен 25. 09. 2015.

записничар
Купрешанин Слободан

оверава председник ССС
Машовић Синиша

