ОДЛУКЕ СА 41. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 30.11. 2015
СА ПОЧЕТКОМ У 13. 00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА

Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседници Небојша Релић и Обрад
Стевановић, чланови ОУ Лазић Жељко, Зорић Бошко, Парезановић Милан, Хоман
Витомир, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Миле Ђапић затим, генерални
секретар Петковић Ненад, Пејовић Срећко- Спортски директор репрезент (СДР),
Марић Никола –Стручна комисија и Купрешанин Слободан- записничар. Одсутан
члан УО Тошић Зоран.
УО је после краће дискусије УО једногласно усвојио предложени дневни ред уз
допуну тачке 8) Разно:
ДНЕВНИ РЕД
1)Усвајање записника са 38. редовне и 39. И 40. електронске седнице УО
2)Информација о раду и реализованим задацима између две редовне седнице УО
3)Разматрање и усвајање извештаја Спортског директора репрезентације (СДР) са
међународних такмичења Солин-Хрватска и Њитра-Словачка
4)Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије
5)Разматрање Жалбе на одлуку Судијске комисије и Приговора СК „Јагодина 92“
6) Разматрање и усвајање предлога Спортског директора репрезентације о наступу
стрелаца на међународном такмичењу Загреб-Хрватска -05-06. 12. 2015. год.
7)Информација о реализованим и нереализованим јавним набавкама Савеза у 2015.
8)Разно-А) Измена плана јавних набавки за 2015. годину
Б) Предлог ССС за најуспешнијег спортисту за 2015. по избору ОКС
В) Информација о негативним појавама и понашањима стрелца и тренера у
СК“Палилула“

ТАЧКА 1- УО је једногласно усвојио записника са 38. редовне и 39. И 40.
електронске седнице УО.

ТАЧКА 2- УО је једногласно усвојио Информацију о раду и реализованим
задацима између две редовне седнице уз радни закључак да ће у циљу
квалитетнијег руковања електронским метама Судијска и Стручна комисија
предложити кандидате, који ће се обучити за руковањем софтверским програмом

на електронским метама. Такође је закључено да у складу са обавезама прописаном
Законом о спорту ССС самостално организује семинаре за тренере који имају
дозволу за рад у Савезу.

ТАЧКА 3- УО је једногласно прихватио извештај Спортског директора
репрезентације (СДР) са међународних такмичења Солин-Хрватска (23-26. 10. 2015.)
и Њитра-Словачка (14-15. 11. 2015.)

ТАЧКА 4- На крају дискусије УО је једногласно усвојио следеће предлоге Стручне
комисије:
1-Календар такмичења за 2016. годину-уз расписивање конкурса за организаторе
2-Критеријумска такмичења у 2016. години за стипендије у 2017. години
3-Програм такмичења ССС и квалификационе норме за 2016.
4-Котизације за наступе на такмичењима ССС у 2016.
5-Прерасподела оружја регистрованог на ССС- формирана је радна група у саставу
Марић, Максимовић и Пејовић која ће контактирати све клубове по утврђеном списку и
за сваку цев дати предлог УО-у.
6-Правилник о рекордима ССС

ТАЧКА 5- УО је донео једногласну Одлуку да се одлучивање по овој тачки
(подтачкама А) и Б ) одложи и да се, у циљу мериторног одлучивања, документација
допуни Пријавом СД „Бечкерек1825“ као и Приговором СК „Јагодина 92“. Задужује
се генерални секретар да УО достави писмено мишљење у погледу повреда
позитивних прописа Савеза везаних за Жалбу судија на одлуку Судијске комисије
као и Приговора СК „Јагодина 92“.

ТАЧКА 6- На предлог Пејовића, Спортског директора репрезентације, УО је
једногласно усвојио списак репрезентативаца која ће наступити на међународном
такмичењу у Загребу- Хрватска -05-06.12. 2015.
СЕНИОРИ ПУШКА-Стефановић Милутин, Стеван Плетикосић , Себић Миленко и
Миросављев Немања
СЕНИОРКЕ ПУШКА-Максимовић Ивана и Арсовић Андреа
СЕНИОРИ ПИШТОЉ -Гргић Димитрије и Микец Дамир
СЕНИОРКЕ ПИШТОЉ- Аруновић Зорана, Величковић Бобана и Шекарић Јасна
ТРЕНЕРИ- Доневић Драган, Максимовић Горан, Марковић Бобан, Марковић Драган,
Аруновић Јелена, Гргић Митја и Пејовић Срећко . Трошкове такмичења сноси ОКС.

ТАЧКА 7- УО је једногласно усвојио Извештај о реализованим јавним набавкама
као и о јавним набавкама које нису спроведене( због недостатка средстава) у 2015. год

ТАЧКА 8- РАЗНО – А) Измене Плана ЈН за 2015. год.- Због измена Закона о ЈН, којим
је повећан лимит за набавке на које се Закон не примењује, УО је једногласно
усвојио Измене Плана јавних набавки за 2015. годину и то под тачком 1.2.4- ЈН мале
вредности за услуге Ревизора, чији ће лимит бити испод 500 000, те се на основу
члана 39.2 Закона о ЈН не примењује.
Б)Позив ОКС за достављање предлога за најуспешније у 2015.
– УО је једногласно на основу Правилника о признањима ОКС кандидовао за :
најуспешнију спортисткињу- ИВАНУ МАКСИМОВИЋ- Освајача првог места на ПЕ у
Марибору у дисциплини ваздушна пушка
- најуспешнијег спортисту- ДАМИРА МИКЕЦА- Освајача другог места на ПЕ у
Марибору у дисциплини ваздушни пиштољ
В) Информација о негативним појавама и понашањима
стрелца и тренера у СК“Палилула“ - УО је од стране члана УО Витомира Хомана
упознат са догађајима у СК „Палилула“, везаним за понашање члана јуниорске
репрезентације Милице Бабић и њеног тренера Бранкице Бабић-Бауер.

Седница УО је закључена у 16,20. Записник о Одлукама је састављен 06.12.2015.

Записничар
Слободан Купрешанин

одобрава председник ССС
Синиша Машовић

