ОДЛУКЕ СА 50 РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 30. 09.
2016. СА ПОЧЕТКОМ У 12,30 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА

ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседници Релић Небојша (дошао у
току друге тачке) и Стевановић Обрад, чланови ОУ, Парезановић Милан, Хоман
Витомир, Ђапић Миле, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Зорић Бошко
(дошао у току четврте тачке), затим ген. секретар Петковић Ненад, Спортски
директор репрезентације(СДР)-Пејовић Срећко, Никола Марић- Стручна комисија,
Шотра Предраг- председник ССЛМС и Купрешанин Слободан- записничар. Одсутни
чланови УО: Тошић Зоран и Лазић Жељко
После краће дискусије једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање записника са 48. редовне и 49. електронске седнице Управног одбора
2. Информација о раду и реализованим задацима између две седнице
3. Разматрање захтева Стрељачког савеза за летеће мете Србије(ССЛМС)
4. Извештај и анализа у вези наступа стрељачке репрезентације на ЛОИ Рио 2016.
5. Предлог састава стрељачке репрезентације за Финале Светског купа и Финала
лиге младих Европе
6. Разно: А/Разматрање предлога Судијске комисије о расподели судијских прслука
Б/Разматрање предлога Судијске комисије за чланове
Светском купу у Минхену 2017. Године

жирија на

В/Разматрање и одлучивање по захтеву Горана Максимовића за
споразумни раскид радног односа

ТОК СЕДНИЦЕ

ТАЧКА 1. Записници са 48. редовне и 49. електронске седнице УО ССС су без
дискусије, једногласно усвојени.
ТАЧКА 2. Информација о реализованим задацима између две седнице УО је, уз
допуну информације о токовима новца, једногласно усвојена.

ТАЧКА 3. После детаљне анализе молбе Стрељачког савеза за летеће мете Србије
за давање сагласности за подношења кандидатуре за организацију ИССФ Светског
купа у дисциплинама летећих мета 2019. године, а у бези са дугом од 49.700. евра
који са каматама и судским трошковима потражује Стрељачки савез Србије по
извршној пресуди од БГ СЦ „Ковилово „и предзећа“ Металија“- експорт-импорт, УО
је донео следеће : 1-Једногласно је донета Одлука којом се одлаже одлучивање по
захтеву Стрељачког савеза за летеће мете Србије
2- Писменим путем обавестити Стрељачки савез за за летеће
мете Србије да је Стрељачки савез Србије спреман да аплицира за организацију
ИССФ СК у дисциплинама летећих мета 2019. у Београду, под условом да се
претходно измири део дуга у износу од два милиона (2.000.000.) динара, који је
настао поводом организације Првенства Европе 2011. године у Београду-Ковилово,
а који су на себе преузели БГ СЦ „Ковилово“ и предзеће „ Металија“ -експортимпорт.
ТАЧКА 4 . УО је једногласно прихватио извештај Спортског директора
репрезентације о наступу наших стрелаца на ЛОИ у Рију 2016. уз следећу оцену:
1/ Стрељачка репрезентација Србије је у припремном периоду, као и на ЛОИ у
Рију од стране МОС-а и ОКС-а свеобухватно подржана уз максималну подршку ССС,
што је у резултирало у потпуности оствареним индивидуалним и плановима
репрезентације. Стрелци олимпијци су на најбољи начин репрезентовали Р Србију.
2/ Стрелци су освојили највише олимпијских квота до сада (9 уз 18 наступа), уз
оцену да су на Олимпијском турниру у Рио де Жанеиру остварили своје резултате,
са којима можемо бити задовољни, али са пласманом који је испод очекивања.
3/ На бази искустава из претходног олимпијског циклуса, треба направити нову
стратегију за ЛОИ у Токију, уз обраћање пажње на даље подмлађивање уз
унапређивање организације и функционисање националне селекције.

ТАЧКА 5. УО је једногласно прихватио предлог Спортског директора репрезентације
о саставу репрезентације за Финале СК ИССФ које се одржава од 04.-10- 10 2016. у
Болоњи-Италија и то:
1-ПЛЕТИКОСИЋ СТЕВАН- 60 лежећи
3-АРСОВИЋ АНДРЕА-ваз. пушка
5-АРУНОВИЋ ЗОРАНА –ваз. пиштољ

2-СЕБИЋ МИЛЕНКО-3Х40
4-МИКЕЦ ДАМИР-ваз пиштољ
6-ВЕЛИЧКОВИЋ БОБАНА-ваз. пиштољ

Вођа пута и тренер је СДР Срећко Пејовић. ССС сноси трошкове исхране и пута, а
трошкове боравка и котизација ИССФ.
ОУ је једногласно прихватио предлог Спортског директора репрезентације
о саставу репрезентације за Финале Европске лиге младих које се одржава од 13.-

16. 10. 2016. у Болоњи-Италија, а за који се квалификовала мешовита екипа млађих
јуниора-јуниорки ваздушном пушком и то: ИЛИЋ ВЕЉКО, КОЛАРЕВИЋ МАРИЈА,
ЗАВИШИЋ МАРИЈА и АРМУШ НЕВЕНА. Тренери су Икер Саша и Манојловић Иван.
Све трошкове сноси ССС.
ТАЧКА 6.-РАЗНО- А/ УО је једногласно прихватио предлог Судијске комисије о
набавци и расподели судијских прслука. 55 судијских прслука је набављено по цени
од 1.700 динара по комаду, а расподелиће се заинтересованим судијама по цени од
1.000 динара, чиме ће се обезбедити средства за набавку недостајаће количине, уз
уступање судијама по истом принципу.
Б/ УО је једногласно донео Одлуку да се за СК ИССФ у МинхенуНемачка, који се одржава 17-24- маја 2017. номинују стрељачке судије: ПЕТКОВИЋ
НЕНАД- ИССФ лиценца А 4815 у Жири за пиштољ и ХОМАН ВИТОМИР- ИССФ
лиценца А 4812 у Жири за пушку. Обавезује се Стручна служба да у примереном
року обавести организатора о овој одлуци.
В/ УО је прихватио захтев и образложење стално запосленог
МАКСИМОВИЋ ГОРАНА и једногласно донео Одлуку о споразумном раскиду радног
односа са истим закључно са 30.09.2016. Задужује се стручна служба да у законом
примереном року састави Споразум и Решење о споразумном раскиду радног
односа, као и да предузме друге правне радње предвиђене у случају споразумног
раскида радног односа.
50 редовна седница УО је закључена у 17,55 часова. У Београду 04. октобара 2016.

ЗАПИСНИЧАР
КУПРЕШАНИН СЛОБОДАН

ОВЕРАВА ПРЕДСЕДНИК ССС
МАШОВИЋ СИНИША

