
 

        ОДЛУКЕ УО ССС СА 13. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 12. 03. 2014.  ГОДИНЕ 

 

 
ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседници Релић Небојша и 
Стевановић Обрад, чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан, 
Хоман Витомир, Зорић Бошко, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, затим 
Петковић Ненад- Генерални секретар Савеза, Пејовић Срећко- Спортски директор 
репрезентације(СДР) Никола Марић- Стручна комисија, Владимир Јевтић- 
тренерска организација и Купрешанин Слободан- записничар 
 
ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање записника са 9. редовне, 10, 11, и 12 електронске седнице УО  
2. Информација о раду и реализованим задацима између две седнице 
3. Разматрање и усвајање предлога материјала за Скупштину ССС 
4.Разматрање и усвајање Плана и програма Репрезентације за 2014.  
5. Усвајање предлога за измене и допуне Статута ССС  
6.Доношење одлуке о висини накнаде за издавање дозвола за рад тренера у ССС 
7. Разматрање и усвајање Одлуке о измени Плана  јавних набавки за 2014. 
8. Верификација кандидата за члана УО Савеза из изборне јединице 2 Град 
Београд  
9. Одговор на жалбу СД «Земун- Центар» 
10. Верификација удружених чланица ССС за 2014. годину  
11. Разно –А) Допис ИССФ-а везан за дуг БГЦС «Ковилово» 
                   Б)Доношење одлуке о апликацији за тренерску награду за резултате са 
ПЕ у Москви 
                   В) Заштита имовине СД»Панчево 1813» 
                   Г) Предлог Стручне комисије везано за «Д» Курс ИССФ у Бару 
                   Д)Измена чланова Стручне комисије ССС 
 
 
ТАЧКА 1. 
Записници са 9. редовне,10, 11 и 12 електронске седноце УО су без примедби 
једногласно усвојени . 
 
ТАЧКА 2. 
УО је Информацију о раду и реализованим задацима између две седнице са 
приложеним допунама једногласно усвојио. 
 
ТАЧКА 3. 
 По завршеној  дискусији,  УО је  једногласно уз допуне усвојио   Предлог 
материјала за Скупштину Савеза.  
 
ТАЧКА 4.  
Усвојен је радни закључак да се уз договор са СДР ажурирају и окаче на сајт 
Савеза  сва критеријумска такмичења, листе кандидата за репрезентацију, норме 
и сл.   
УО је једногласно усвојио План и програм рада Репрезентације у 2014.год. 
 
ТАЧКА 5. 
УО је једногласно  усвојио текст Одлуке о изменама и допунама Статута ССС, 
који ће ићи на усвајање на следећу Редовну седницу скупштине Савеза. 
Прихваћен је предлог да УО одређује такмичарске регионе, док је одређивање 



организатора остало у надлежности Регионалних савеза (члан 30 статута став). 
Предложена је  и измена члана 44 Статута додавањем 7. тачке-« накнаде за 
издавање дозвола  за рад  спортским стручњацима  у ССС».  Предлози 
Статутарно-правне комисије су везани за допуну чланова 23 став 2и 6, члана 29. 
став 2, члана 30 став 3 , тачке 4 и брисањем речи «селектора репрезентације» у 
тачки 23, става1 члана 30. су једногласно усвојени.  
 
ТАЧКА 6.  
УО је се једним гласом против (Лазић) донео Одлуку да накнада за издавање 
дозволе за рад спортских стручњака-тренера у ССС износи 6.000 (шест хиљада) 
динара. 
 
 
ТАЧКА 7. 
УО је једногласно  донео Одлуку да се сагласно форми, коју прописује УЈН 
измени  План  јавних набавки за 2014. годину. 
 
ТАЧКА 8. 
На предлог Скупштине и УО СС Београда , УО ССС је без дискусије једногласно  
донео   Одлуку о верификацији кандидата Милета Ђапића за  избор члана  у УО 
ССС испред изборне јединице 2- Град Београд. Коначну одлуку ће на следећој 
седници Скупштина ССС донети путем гласања представници редовнх чланица 
из изборне јединице 2- Град Београд.   
 
ТАЧКА 9. 
На предлог Председника Машовића, а по жалби СД»Земун –Центар» везано за 
бодовање за стипендије за 2013.годину, зашта је конкурисала и Рашета Даница,  
УО ССС је једногласно донео Одлуку да потврђује  и у свему остаје  при одлуци 
коју је донеу УО  Савеза у ранијем сазиву.  
 
ТАЧКА 10. 
УО је једногласно донео Одлуку да се одлучивање о верификацији удружених 
чланица за 2014. годину одлаже до следеће седнице УО , до када се сви подаци 
морају провертити и ажурирати. 
 
РАЗНО 
А) УО је донео закључак да је ССС упознат са дописом ИССФ, те да се 
руководство Савеза обавезује да прибави сву потребну документацију везану за 
ПЕ у Београду 2011, како би се аргументовано одговорило на допис ИССФ.  
 
Б) УО је једногласно донео Одлуку о апликацији за тренерске награде према МОС  
за Пејовић  Срећка и Доневић Драгана  за сребрну и бронзану медаљу – ваз. 
пушка , сениорке појединачно, освојене на  ПЕ одржаном  од  26. 02. до 06. 03. 
2014. у Москви. 
 
В) ОУ једногласно донео радни закључак да ће се ССС и Председник Машовић 
активно укључити у проблем око реституције и дуговања СД «Панчево 1813» 
везана за неизмирене обавезе према Пореској управи града Панчева. 
 
Г) УО је донео Одлуку да се одлаже одлучивање о учешћу   ССС  у трошковима у 
износу од 50%  за Курс «Д» ИССФ –а,  који са одржава у Бару од 20 до 23. марта 
2014 . за наредну седницу УО. 
 



Д) УО је донео Одлуку којом се Стефановић Милутин и Доневић Драган у 
Стручној комисији замењују  новим члановима Максимовић Гораном и 
Спасојевић Миомиром 
                                            У Београду 18. 03. 2014. 
  
       записничар                                                             оверава  Председник ССС 
Купрешанин Слободан                                                        Машовић Синиша 

 


