
ОДЛУКЕ  СА 53. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 27. 12. 2016.                                                   
У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 12,30 ЧАСОВА 

 

  Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседник Небојша Релић , 
чланови ОУ,Тошић Зоран, Миле  Ђапић,  Парезановић Милан, Хоман 
Витомир, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Жељко Лазић затим, 
генерални секретар Петковић Ненад, Марић Никола –Стручна комисија, 
Манојловић Иван- Тренерска комисија и Купрешанин Слободан- 
записничар. Одсутани Стевановић Обрад и Зорић Бошко.    
 На почетку седнице председник Машовић је поздравио све присутне  и 
утврдио да постоји кворум за одлучивање. После краће дискусије на предлог 
Петковића  и Вељковића УО је једногласно усвојио предложени ДНЕВНИ 
РЕД уз допуну тачке под Разно:  

1- Усвајање записника са 52. редовне седнице УО 
2- Информација о раду и реализованим задацима између две редовне 

седнице УО 
3- Предлози Стручне комисије 
4- Доношење Одлуке о формирању Комисије за спровођење избора 
5- Доношење Одлуке о усвајању Прелиминарног годишњег плана ЈН 
6- Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор генералног 

секретара Савеза 
7- Доношење Одлуке о пријем у радни однос 
8- Разно: А) Предлог члана УО Вељковић Синише за  преиспитивање 

Одлуке са 52. седнице УО под тачком Разно- 10) Б 
                        Б) Предлог Спортског директора репрезентације (СДР) о 
саставу репрезентације за међународно такмичење у Рушама-Словенија 
од 13- 16. 01. 2017. 
                        В) Пријем у чланство ССС Стрељачки клуб „ГТ“ из Лесковца 
 

 

                                                             ОДЛУЧИВАЊЕ 
 
ТАЧКА 1- После краће дискусије, уз допуну председника Машовића на 
тачку 8. записника која гласи-„Нисам против да  Нови Сад буде 
организатор Европске лиге младих- источни регион, али сам против 
начина на који је дошло до уговарања, те ћу због тога бити уздржан код 
гласања“-   једногласно је усвојен  записник  са 52. Редовне седнице УО.   
 
ТАЧКА 2- После краћег објашњеања и допуне материјала једногласно ја 
усвојена Информација о раду и реализованим задацима између две 
редовне седнице УО са токовима новца.  
 УО је једногласно донео одлуку да се не мења и  чланарина за 2017. 
годину која износи: 2000,  5000 и 15.000 динара у зависности да ли се 
чланице баве домаћим или међународним програмом или спроводе и 
комерцијалне активности.  
 
ТАЧКА 3- уо је једногласно усвојио предлоге Стручне комисије : 
1-Предлог организатора такмичења ССС у 2017. години, сем за такмичење 
под бројем 43 и 52 о чему ће се одлука благовремено  донети; 
2-Предлог Листе категорисаних спортиста за 2017; 



3-Предлог Листе најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера у 2017. години 
4-Предлог Листе стипендиста за 2017. годину; 
5-Предлог Листе рекорда ССС за 2017. годину – уз радни закључак да се 
Листа допуни рекордима на домаћем програму и  објави на сајту Савеза уз 
могућност да се уложе примедбе до 06. 01. 2017. године 
6- Примена нових ИССФ правила – Примењују се од Финала КУП ССС-А- 
11-12. 02. 2017. 
7-Нове олимпијске дисциплине  за ЛОИ у Токију 2020. године-  
Једногласно је усвојен радни закључак да се поводом Предлога ИССФ о 
укидању неких и формирању нових олимпијских дисциплина, ССС 
писмено обрати ИССФ-у. 
УО је формирао ад хок радну групу у саставу: Пејовић, Марић, Г. Гргић 
Плетикосић, Д. Микец, Г. Микец и Манојловић која ће  до 20. јануара, 
везано за допис ИССФ,  саставити аргументовани Предлог нових 
олимпијских стрељачких дисциплина.  
 
ТАЧКА 4-Једногласно је донета Одлука да се у циљу спровођења изборног 
поступка за органе ССС, а у складу са Статутом Савеза, Пословника о раду 
Скупштине и Закона о спорту РС именује- 
Комисија за спровођење избора у саставу: Обрад Стевановић- председник 
комисије и чланови Слободан Купрешанин и Жељко Лазић, са задатком да 
утврди испуњеност услова за кандидате предвиђеном Одлуком о распису 
избора, Статутом Савеза, Пословника о раду Скупштине и Закона о спорту 
РС. Комисија ће извештај доставити до наредне седнице УО. 
 
ТАЧКА 5- Уз додатна образложења једногласно је усвојен Прелиминарни 
план јавних набавки за 2017. годину. Овај План ће благовремено бити 
објављен на сајту Савеза. 
Такође је усвојен радни закључак којим се обавезује Комисија за јавне 
набавке да убудуће од изабраног понуђача захтева да достави и средства 
за обезбеђење набавки (валидне менице и пратећу документацију) која ће 
се активирати у случајевима предвиђеним уговором. Обавезује  се 
генерални секретар ССС да не врши  потписивање уговора о јавној 
набавци без приложених средстава за обезбеђење набавке.    
 
ТАЧКА 6- УО је једногласно донео на основу члана 36. став 12 и члана 42. 
Статута и члана 5 Правилника о систематизацији радних места Одлуке: 
А) Расписује се Конкурс за избор генералног секретара ССС за следећи 
мандатни период. Услови: Висока стручна спрема (7. степен стручности- 
правни, економски и факултет физичке културе); Искуство у стрељачком 
спорту; познавање енглеског језика и рада на рачунар. Мандат генералног 
секретара траје 5 година и може поново бити биран. 
Б) Именује се Комисија са задатком да прикупим и обради поднете пријаве 
за конкурс и свој извештај са предлогом  достави УО. Састав Комисије : 
Обрад стевановић- председник и чланови Жељко Лазић и Небојша Релић. 
Пријаве слати на адресу ССС –Службени пут Завода 5 , 11030 Београд 
Рок за пријаве је 09. 01. 2017.  
 
ТАЧКА 7- УО је једногласно донео  на основу члана 36. тачка 25 Статута 
ССС Одлуку о пријему  Купрешанин Слободана, дипломираног правника 



из Београда, адреса Краља Петра 8, ЈМБГ 3101961710059 у радни однос на 
неодређено време на радно место техничког секретара ССС. Радни однос 
почиње са 01. јануаром 2017. године. Одлука је образложена. 
 
 ТАЧКА 8- А) УО је одложио изјашњаваење по предлогу члана УО 
Вељковић Синише  за преиспитивање Одлуке УО са 52. седнице , под 
Разно- Б,  уз радни закључак да сви чланови УО погледају филм 
„Апсолутних 100“ режисера Срдана Голубовића   
                   Б) Једногласно је усвојен Предлог Спортског директора 
репрезентације  о саставу репрезентације за међународно такмичење у 
Рушама-Словенија од 13- 16. 01. 2017. Олимпијци ће ићи о трошку ОКС, а 
остали о трошку ССС уз рефундирање трошкова према Клубовима и 
стрелцима. 
Оквирни трошкови износе за смештај и исхрану око 115 еура (3 дана), а 
котизација износи 70 евра. 
                   В) УО је једногласно донео Одлуку о пријему у чланство ССС у 
статусу придружене чланице  Стрељачки клуб „ГТ“ из Лесковца. 
 
 
 
Седница је закључена у 16, 15 часова. Записник са одлукама је састављен 
30. децембра. 
 
 
 
 
 
 
    Записничар                                                               оверава председник ССС 
Купрешанин Слободан                                                     Машовић Синиша 


