
          ОДЛУКЕ СА 24 СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 06.11. 2014. ГОДИНЕ  У 
                ПРОСТОРИЈАМА  САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА 

 

ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседник Обрад Стевановић, 
чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан, Хоман Витомир, 
Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Миле Ђапић затим, генерални секретар 
Петковић Ненад,  Пејовић Срећко- Спортски директор репрезентације(СДР) 
Никола Марић- Стручна комисија и Купрешанин Слободан- записничар. Одсутни 
потпредседник Релић Небојша и члан УО Зорић Бошко.  
На почетку седнице председник Машовић је предложио да се  понуђени дневни ред 
допуни са тачкама под разно.                                                                                                                               
После краће дискусује УО је једногласно усвојио следећи ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Усвајање записника са 22. и 23. електронске седнице Управног одбора  

2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне 
седнице УО 

3. Извештаји Спортског директора репрезентације са: Светског првенства у 
Шпанији- Гранада и Олимпијских игара младих у Кини- Нанјинг 

4. Разматрање предлога Стручне и Судијске комисије  

5. Разматрање предлога Статутарно-правне комисије 

6. Разматрање и усвајање Упутства о управљању интернет доменом ССС 

7. Разматрање  и усвајање предлога о начину коришћења простора  и Кућног 
реда на стрелишту «Царева ћуприја» 

8. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Комисије за информисање 
и маркетинг      

9. Доношење одлуке о променама чланова комисија Савеза 

10. Разно- А) Разматрање и одлучивање по писму Себић Миленка 

                   Б) Доношење Одлуке о робним наградама које додељује ССС 

                   В) Доношење Одлуке о саставу репрезентације за Међународно 
такмичење олимпијских нада у Нитри. 

 

ТАЧКА 1-   Записници са 22. и 23. седнице УО су једногласно усвојени 

ТАККА 2-  Информација о раду и реализованим задацима са финансијским 
показатењима протока новца између две редовне седнице УО једногласно је  
усвојена, уз напомену да се у извештају морају констатовати задатке и све 
одлуке УО  које нису реализовани уз образложење зашто нису реализовани. 
Такође је усвојен радни закључак којим се у циљу израде Плана јавних 
набавки за 2015. годину, налаже  свим председницима комисија Савеза да  до 
20. 11. 2014. доставе свој програм са финансијским показатељима везаним за 
израду овог плана, у вези са чиме ће бити одржана тематска седница УО до 
краја новембра ове године.  

 ТАЧКА 3- УО је једногласно усвојио извештаје Спортског директора 
репрезентације са: Светског првенства у Шпанији- Гранада и Олимпијских 
игара младих у Кини- Нанјинг 

 ТАЧКА 4- После дискусије у којој су учествовали сви чланови УО, 
једногласно ја донета Одлука о  усвајаљу предлога Судијске и Стручне 



комисије и то: 1-Правилник такмичења ССС ( уз допуну тачке 13.9.13. да уз 
такмичарску легитимацију, такмичар мора да поседује и оверени 
Евиденциони картон лекарских прегледа спортисте; усвојен је и радни 
закључак да се члан 13.9.13. везан за Евиденциони картон лекарских прегледа 
спортисте  примењује од 01.01.2015. године, а да се до примене овог члана 
прихватају важећа лекарска уверења; такође и измене тачке 13.5.4 да на   
дисциплинама на војничкој и ПАП пушци могу да наступају  само такмичари 
са навршених 18 година)  

                                 2-Правилник за организовање Куп такмичења ССС (уз 
измену члана 3.3 где се у дисциолини пиштољ великог калибра домаће 
производње уместо сениора уводи општа категорија; члан 7.6 се допуњује 
ставом да такмичари на пушци из истог клуба наступају на узастопним 
стрељачким местима-из разлога асистенције) 

                                 3- Календар такмичења ССС за 2015. годину (Такође  је 
донета Одлука о расписивању Конкурса за организаторе такмичења са роком 
пријављивања до 31. 12. 2014. до 12 часова) 

4- Програм такмичења и квалификационе норме  за 2015. 
годину за Првенства Србије 

5- Котизације за 2015. годину (уз усклађивање судијске 
таксе са 105 на 120 динара за еуро почев од 01.01.2015. ) 

  

ТАЧКА 5-  Једногласно су усвојени  Програм основне обуке из области 
заштите од пожара за запослене у Стрељачком савезу Србије и Правила 
заштите од пожара у Стрељачком савезу Србије на стрелишту «Царева 
Ћуприја» 

 

ТАЧКА 6-  УО је једногласно усвојио Упутство о управљању интернет доменом 
Стрељачког савеза Србије. Такође је усвојен радни закључак да се на 
интренет домену Савеза отвори нова рубрика : Понуда и потражња спортског 
стрељачког оружја и опреме. 

 

 
       ТАЧКА 7-  УО је, иако постоји квалитетан предлог Кућног рада на стрелишту  
      «Царева Ћуприја», због нејасног предлога намене простора на стрелишту, 
       одлучивање је одложено. Такође се налаже Стручној служби Савеза  и  
       Комисији за објекте и опрему да сачине заједнички предлог намене простора 
       на стрелишту «Царева Ћуприја». 
        
       ТАЧКА 8- Једногласно је усвојен  План и програм рада Комисије за       
        информисање и маркетинг. 
 
        ТАЧКА 9- УО је једногласно донео одлуке везане за промену чланова    
         Комисија Савеза и то:1 )На основу предлога Комисија за награде и признања 
         УО је донео Одлуку да уместо досадашњег члана  Комисије за награде и 
         признања Васић Бранимира,за члана именује Марковић Малишу.  
                                               2) На основу предлога Удружења тренера Србије, УО  
          је донео Одлуку да уместо досадашњег члана Комисије за дозволе за рад  
         Јевтић Владимира, именује Спасојевић Миомира. 
 
        ТАЧКА 10- РАЗНО- А)  После дискусије у којој су учествовали сви чланови УО 
         закључено је да се прихвата молба Себић Миленка да ССС финансијски  



         помогне у реализацији обуке произвођача спортског оружја» Валтер» за мк  
         и  ваздушно оружје у трајању од 6 дана, покривањем трошкова смештаја и  
 горива, уз обавезу да исти исервисира оружје марке» Валтер» за потребе Савеза 
и то под условима који ће бити ближе  дефинисани Уговором.    Овлашћује се 
Председник и Генерални секретар са Себић Миленком усагласе међусобне 
обавезе. 
                                         Б)   УО је једногласно донео Одлуку да такмичари, 
освајачи медаља у појединачној конкуренцији на Првенствима Србије, Финалу 
купа и Финалу Купа у «Б» програму- развојни програм и јуниори-јуниорке у «Ц»  
програму-домаћи програм, добију и робне награде које обезбеђује Стрељачки 
савез Србије и то: 1)златна медаља- 3 кутије муниције 
                                  2)сребрна медаља-2 кутије муниције 
                                  3)бронзана медаља -1 кутија муниције,  
Под кутијом муниције подразумева  се оригинално паковање од 500 комада 
дијабола примереног квалитета или оригинално паковање од 50 мк метака 
примереног квалитета. Робне награде се уручују такмичарима само приликом 
проглашења.   

                                  В) УО је једногласно усвојио предлог Спортског директора 
репрезентације о саставу учесника за  Међународно такмичење олимпијских 
нада које се одржава од 13. до 16. 11. 2014. године у Нитри. 

 –МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ-ЈУНИОРКЕ ПУШКА.:- Бабић Милица-СД Нови Сад 1790 

                                                                    -Радуловић Нина – СК Звездара 

                                                                    - Вукашиновић Сања- СД Нови Сад 1790 

 -МЛАЂИ ЈУНИОРИ-ЈУНИОРИ ПУШКА: -Миловановић Андрија- СК Ниш 1881 

                                                                      -Јовановић Стеван- СД Чика Мата 

                                                                       -Ковачевић Лазар- СК Јагодина 

Тренер и вођа пута је Икер Саша. 

Превоз обезбеђује Стрељачки савез Београда, а трошкови су оријентационо око 
200.000. динара. 

 

 Седница је завршена у 17,45 часова. 

 Записник о  Одлукама је састављен 13.11.2014. године.  

 

 

 

 

 

         записничар                                                           потврђује Председник ССС 

Купрешанин Слободан                                                          Машовић Синиша 
          


