ОДЛУКЕ СА 55. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 31. 01. 2017.
У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА СА ПОЧЕТКОМ У 13,15 ЧАСОВА
Присутни: Председник Машовић Синиша, потпредседник Небојша Релић ,
чланови ОУ:Тошић Зоран, Миле Ђапић, Парезановић Милан, Хоман
Витомир, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, Жељко Лазић и Зорић
Бошко, затим председник НО Бранко Перић, генерални секретар Петковић
Ненад, Спортски директор репрезентације Пејовић Срећко, Марић Никола
–Стручна комисија и Купрешанин Слободан- записничар. Од тачке 9- Разно
присутан и потпредседник Стевановић Обрад.
На почетку седнице председник Машовић је поздравио све присутне и
утврдио да постоји кворум за одлучивање. После краће дискусије
преформулисан је предложени дневни ред и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1- Усвајање записника са 53. редовне и 54. електронске седнице УО
2- Информација о раду и реализованим задацима између две
редовне седнице УО са токовима новца
3- Разматрање и усвајање извештаја са међународних такмичења у
Рушама (Словенија) и Минхену (Немачка) и доношење одлуке о
учешћу на Првенству Европе ваздушним оружјем у Марибору
4- Предлог ISSF-u у вези промена дисциплина у олимпијском циклусу
Токио 2020.
5- Извештај Комисије за спровођење избора Стрељачког савеза
Србије
6- Предлог Конкурсне комисије за избор генералног екретара ССС
7- Утврђивање листе верификованих чланица Савеза
8- Разматрање и доношење одлуке поводом иницијативе чланова
олимпијског тима Рио 2016. од 03.11.2016.

9- Разно: А)Понуда Георгија Некајева око израде спортске историјске
документације ССС
Б) Доношење одлуке по предлогу члана УО Синише
Вељковића са 53. седнице везане за филм „Апсолутних сто“
ОДЛУЧИВАЊЕ
ТАЧКА 1- Једногласно је усвојен записник са 53. редовне и 54.
електронске седнице УО.
ТАЧКА 2- После краћег објашњења и допуне материјала информацијом да
почиње да ради сервис оружја једногласно је усвојена Информација о
раду и реализованим задацима између две редовне седнице УО са
токовима новца.
УО је једногласно донео Одлуку да се информација о почетку рада
сервиса за поправку оружја објави на сајту Савеза и то на почетној
страници и у рубрици „Огласи“.

УО је донео Одлуку да се рефундирање трошкова према клубовима и
стрелцима, везана за такмичења у Рушама и Минхену изврши у новцу
или у стрељачком материјалу (по избору).
ТАЧКА 3- УО је једногласно усвојио извешта са међународног такмичења у
Минхену ( Немачка од 25. до 28. јануара 2017.) Извештај са међународног
такмичења у Рушама ( Словенија од 13 до 15 јануара 2017. ) је усвојен уз
примедбу да се исти допуни табелом резултата наших такмичара.
УО је у вези међународног такмичења у Рушама једногласно донео радне
закључке: 1) Обавезује се Петров Душко (СК „Алекса Дејовић“) да у року
од седам дана да писмену изјаву о дешавањима у Рушама, а поводом
извештаја вође пута Спасојевић Миомира, у коме се наводи да је одбио
да присуствује проглашењу победника у репрезентативној тренерци.
2) Обавезују се сви учесници стрељачких такмичења (стрелци,
тренери, судије и пратеће особље) да строго поштују Дрес код.
3) Задужује се Судијска и Статутарно-правна комисија да
састави списак мера и предлоге измена и допуна Дисциплинског
правилника и других нормативних аката неопходних за обезбеђивање
поштовања одредби Дрес кода и санкционисање њихових повреда.
УО је једногласно прихватио предлог Спортског директора
репрезентације Пејовића о саставу репрезентације за учешће на ПЕ
вездушним оружјем у Марибору (Словенија. од 06. до 11. марта 2017. ) уз
допуну списка са још два учесника: Хоман Витомир (председник Судијске
комисије) и новинар Иван Ћурчић. Трошкови такмичења су око 2,5
милиона динара које покрива ССС из буџета редовне делатности.
Такође је једногласно донета одлука да да наши стрелци не учествују на
Првом СК у Њу Делхију због великих трошкова као и да такмичење није у
функцији припрема, јер се одржава непосредно пред ПЕ у Марибору.
ТАЧКА 4- УО је једногласно прихватио предлог Комисије која је ад хок
формирана са задатаком да састави аргументовани предлог за промену
олимпијких дисциплина и то : мк пушка - 60 лежећи(м/ж) и мк пиштољ 50 мсл, избор(м) и увођење нових дисциплина, тако да је ИССФ-у предложено
да на ЛОИ у Токију буду заступљене следеће стрељачке дисциплине:
1) 10м пушка- м+ж+микс
2) 10м пиштољ- м+ж+микс
3) 25м пиштољ спорт м (ново) +ж
4) 50м пушка –тростав м+ж
ТАЧКА 5- УО је једногласно прихватио извештај Комисије за спровођење
избора уз констатацију да су следећи кандидати испунили услове да се
кандидују за органе Савеза на Редовној изборној скупштини ССС, која ће
се одржати 21. фебруара 2017. године:
1) за председника ССС: Машовић Синиша и Путник Ненад
2) за чланове УО:
- из изб. јединице Војводина: Пауновић Никола, Димковић Живица и
Фрич Миодраг
- из изб, јединице Град Београд: Доневић Драган и Марић Никола
- из изб, јединице Централна Србија и Космет:Спасојевић Миомир
и Парезановић Милан

3) за чланове НО:
- из изб. јединице Војводина: Кабок Ида
- из изб. јединице Град Београд: Михаиловић Радиша
- из изб. јединице Централна Србија и Космет: Перић Бранко и
Велимировић Душанка
ТАЧКА 6- УО је, по обављеном конкурсу, на предлог Комисије за избор
генералног секретара ССС једногласно изабрао досадашњег ген.
секретара Петковић Ненада, који ће ову функцију обављати и у наредном
петогодишњем мандату.
ТАЧКА 7- На предлог Статутарно-правне комисије, УО је једногласно
утврдио листу верификованих чланица ССС које са правом гласа могу
учествовати на Редовној изборној скупштини ССС, која ће се одржати 21.
фебруара 2017. године: 1)из изб. јединице Војводина : 30 чланица
2)из изб, јединице Град Београд:20+1 чланица
3)из изб, јединице Цент. Србија и Космет: 34+1 чла
што укупно чини 86 овлашћених представника чланица са правом гласа.
Задужује се ген, секртар да утврђену листу чланица са правом гласа што
пре објави на сајту Савеза, као и да обавести придружене чланице о
статутарној процедури за избор својих делегата.
ТАЧКА 8- Поводом иницијативе чланова олимпијског тима РИО 2016. од
03.новембра 2016. и дописа Спортског директора репрезентације у вези
закључка УО СССса 52. редовне седнице, УО је једногласно закључио:
1)У вези анализе наступа стрељачке репрезентације на ЛОИ Рио 2016, УО
остаје у свему код оцене са 50. седнице УО, која је констатована у тачки 4.
2)УО не прихвата иницијативу олимпијског тима Рио 2016 од 03.
новембра 2016. за разматрање питања поверења Спортског директора
репрезентације
ТАЧКА 9- Разно-А) У вези понуде Георгија Некајева око израде спортске
историјске документације ССС, УО је једногласно закључио да се од
именованог писмено затражи понуда са свим параметрима, као би нови
УО о томе могао да се изјасни.
Б) По предлогу члана УО Синише Вељковића са 53.
седнице везане за филм „Апсолутних сто“, УО је са једним гласом против
(Синиша Вељковић) , два уздржана гласа( Хоман Витомир и Парезановић
Милан) и седам гласова за. потврдио Одлуку са 52. редовне седнице УО
Тачка 8- Разно- А) везане за награде глумцу Вуку Костићу и режисеру
филма „Апсолутних сто“, Голубовић Срдану.
Седница је закључена у 18, 15 часова. Записник са одлукама је састављен
03. фебруара 2017. године
Записничар
Купрешанин Слободан

оверава председник ССС
Машовић Синиша

