ОДЛУКЕ СА 22. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 03. 09. 2014. ГОДИНЕ У
ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА
ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседнци Релић Небојша и
Обрад Стевановић, чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан,
Хоман Витомир, Зорић Бошко, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Миле
Ђапић затим, Пејовић Срећко- Спортски директор репрезентације(СДР) Никола
Марић- Стручна комисија, Милутин Јовановић- Комисија за информисање и
маркетинг и Купрешанин Слободан- записничар. Одсутан ген. секретар Ненад
Петковић (лекарски прегледи).
. УО је једногласно усвојио следећи ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 19 , 20 и 21. седнице Управног одбора
2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне
седнице УО
3

Разматрање предлога Стручне комисије

4

Разматрање проблема око одржавања Првенства Србије „војничким
оружјем“

5

Разматрање припрема за организацију Финала европске лиге младих и
списак репрезентације Србије.

6

Именовање чланова Комисије за информисање и маркетинг

7

Доношење одлуке о висини трошкова исхране спортиста и тренера и
трошкова новинарске екипе на Светском првенству у Гранади

8

Разно. А) Набавка репрезентативних стрељачких тренерки за чланове УО
Б) Попис обавезујућих, недостајућих подзаконских аката везани за

рад ССС
ТАЧКА 1. Записник са 19, 20 и 21. седнице УО је једногласно усвојен.
ТАЧКА 2. На крају дискусије једногласно су донети следећи закључци:
А) Прихвата се Информација о раду и реализованим задацима између две
редовне седнице УО
Б) Констатује се да нису реализование одлуке и задаци са 8,9,18 и 19 седнице УО.
В) Усвојен је закључак да се убудуће тачка Информација о раду и реализованим
задацима између две редовне седнице УО састоји из 6 целина и то:1- Извештај о
реализованим одлукама, 2- Извештај о нерелизованим одлукама уз
образложење, 3- Извештај о реализованим осталим планираним задацима , 4Извештај о неизвршеним планираним и непланираним задацима, 5-Извештај о
осталим реализованим активностима и 6-Извештај о кретању новца на рачуну
Савеза.
ТАЧКА 3. На основу свега предложеног УО је донео следеће Одлуке и закључке :
А) Прихвата се предлог Стручне комисије и доноси се Одлука о усклађивању
узрасних категорија са ЕСК и МОК.

Б) Задужује се Стручна, Судијска и Статутарно- правна комисија да до следећег
УО саставе предлог измена свих правилника на које се односи поменута одлука
укључујући и Куп такмичења.
В) Одлаже се доношење Одлуке о усвсвајању Листе рекорда и задужује се
Стручна комисија да на сајт Савеза постави предлог Листе рекорда ради
евентуалних примедби.
ТАЧКА 4. После краће дискусије УО је донео следеће одлуке и радне закључке:
А) Прихвата се информација о проблему набавке снајперске муниције кал 7,9 мм.
Б) Задужује се Стручна служба да покуша набавку тражене муниције као донације
«Првог Партизана» уз плаћање ПДВ.
В) На Првенству Србије војничком пушком може се користити, уз санкцију
дисквилификације такмичара, искључиво муниција коју обезбеди организатор тј
ССС.
ТАЧКА 5. . УО је једногласно усвојио информацију о одржавању Финала
еврпоске лиге младих, које се одржава у Смедереву од 02. до 05. октобра 2014.
године. Усвојена је и листа наших учесника : млађи јуниори- јуниорке пушкаБабић Милица, Радуловић Нина, Миловановић Андрија и Јовановић Стеван
: млађи јуниори- јуниорке пиштољ- Алексић Леа,
Драгачевац Јована и Туцовић Витомир, вођа екипе СДР Срећко Пејовић и
тренери Михајловић Лидија- пушка и Нешковић Сретен- пиштољ.
ТАЧКА 6. . УО је једногласно усвојио предлог председника Комисије за маркетинг
и информисање да новинар Васић Бранимир и Јанић Ђорђе буду чланови
поменуте Комисије.
ТАЧКА 7. После краће дискусије везане за СП у Гранади УО је једногласно донео
следеће Одлуке:
А) Стрелцима, тренерима и службеним лицима, учесницима СП које се одржава
од 06.-20. 2014. у Гранади- Шпанија, одобрава се дневна накнада за исхрану у
висини 40 (четрдесет) еура.
Б) Прихвата се писмени предлог Васић Бранимира и одобрава учешће на СП у
Гранади новинару Радио Београда, Нешић Мирославу, Васиљевић Драганусниматељу Спортнетворка и Ћурчић Ивану из «Спортског Журнала» уз
одобравање средстава за смештај, превоз, исхрану и акредитацију.
ТАЧКА 8. - РАЗНО: А) На предлог Спасојевића УО је донео Одлуку да се за
чланове УО изврши набавка стрељачких репрезентативних тренерки.
Б) На предлог Стевановића једногласно је усвојен радни
закључак, којим се задужује Стручна служба да направи попис свих обавезујућих
а недостајућих правних аката произлашлих из Закона о спорту, Закона о оружју и
муницији, Закона о противпожарној заштити и Закона о безбедности и здрављу
на раду, као и Акта о процени безбедносних ризика на раду и Плана намене
простора на стрелишту «Царева Ћуприја» са посебним потребама магацина за
оружје и муницију.
Седница је закључена у 14,50 часова.

записничар
Слободан Купрешанин

потврђује Председник ССС
Синиша Машовић

