ОДЛУКЕ СА 25. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 27.11. 2014. ГОДИНЕ У
ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 14,00 ЧАСОВА
ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседници Небојша Релић и
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) и Купрешанин Слободан- записничар. Одсутан члан УО
Зорић Бошко.
На почетку седнице председник Машовић је предложио да се понуђени дневни ред
допуни тачком под разно.
После краће дискусује УО је једногласно усвојио следећи ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 24. седнице Управног одбора
2. Разматрање и усвајање Годишњег плана јавних набавки ССС
Разно- Информација о Изборној скупштини ИССФ-а која се одржава од 02. до
04. децембра у Минхену
ТАЧКА 1- Записник са 24. седнице УО је једногласно усвојен.
ТАЧКА 2- После дискусије, у којој су учествовали сви присутни, УО је
једногласно донео Одлуку да се усвоји Извештај о јавним набавкама за 2014.
годину. Такође је донета Одлука о прихватању понуђеног предлога Годишњег
плана јавних набавки за 2015. годину уз раздвајање тачке 8.- Набавка
електронских мета и Набавка тренажера (нова 9. тачка), уз допуну Набавке
компресора ( 10. тачка ) и нумеричко померање осталих тачака по редоследу.
Такође је остављена могућност да се у складу са Законом о ЈН, Годишњи
план јавних набавки може изменити или допунити закључно са законским
роком 31. јануар до када је наручилац дужан да донесе План јавних набавки за
текућу годину.
УО је у вези јавних набавки донео два радна закључка:
1) У складу са чланом 3. тачка 9. Законом о јавним набавкама (СЛ. гласник
РС 124/12) за следећу седницу УО дати образложени предлог лица које ће
бити задужено за послове јавних набавки , као и предлог чланова
Комисије за јавне набавке у ССС за 2015. годину.
2)

Ради правилне процене по врсти и броју оружја у оквиру јавне набавке
оружја у 2015. години, извршити до 31. децембра попис у ССС са
утврђивањем тачног стања оружја које се налази на привременом
коришћењу код чланица Савеза и код појединаца (садашњих и
некадашњих репрезентативаца).

РАЗНО- УО је усмено упознат са подацима везаним за избор Председника
ИССф- а, нашим делегатима је препоручено да гласају за кандидата по
савести и сопственом нахођењу, уважавајући информације са терена.
Седница је завршена у 16,45 часова.
Записник о Одлукама је састављен 01.12. 2014. године.
записничар

потврђује Председник ССС

Купрешанин Слободан

Машовић Синиша

