ОДЛУКЕ СА 19. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ
13. 09. 2018. СА ПОЧЕТКОМ У 13,10 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА
Присутни: председник Савеза др Ненад Путник, потпредседници др Младен
Милошевић и Никола Марић, чланови УО Миодраг Фрич, Живица Димковић, Драган
Доневић, Милан Парезановић, председница НО др Ида Кабок, ген. сек. мр Ненад
Петковић и записничар Слободан Купрешанин. Изостанак је оправдао Бошко Гавовић.
Седници нису присуствовали др Мома Јаковљевић, Драган Милосављевић и
Александар Апостоловски
Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао да постоји
кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио да се из понуђеног дневног
реда избришу тачке 3/Г - Разматрање предлога спортског директора за доделу
спонзорске муниције и тачка 4/А - Разматрање спонзорског уговора за МК муницију и
дијаболе Eley. УО је једногласно усвојио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника одлука са 16. редовне, 17. и 18. електронске седнице УО.
2. Предлози Стручне комисије:
А/ Извештај са Кампа перспективних стрелаца у Караташу од 01.-07.08.2018.
Б/ Доношење Одлуке о усвајању привремених Правила такмичења за
дисциплину 3х20 ваздушна пушка „Б“ програм
3. Предлози спортског директора:
А/ Усвајање критеријума за ЛОИ Токио 2020.
Б/ Састав репрезентације Србије за Финале Европске лиге младих у Финској
од 18.-21. октобра 2018.
В/ Верификација Извештаја о саставу и припремама јуниорске репрезентације
мк и ваздушним оружјкем у Новом Саду и Београду од 13.-17.06.2018.
Г/ Верификација састава репрезентације на Светском првенству у Чанг ВонуЈужна Кореја од 31.08. до 15.09.2018.
4. Разматрање предлог Уговора о пословној сарадњи са Специјалном
болницом за офталмологију „Милош клиника“ и потписивање Протокола
о сарадњи са фирмом „Ђак“ доо, Београд
5. Доношење Одлуке о кандидатури ССС за организацију квалификација ЕЛМисточни регион за 2019.
6. Разматрање молбе за помоћ Стрељачко-стреличарског клуба „Коми“ из
Бачке Тополе и СД „Рибнице“ из Краљева
7. Доношење Одлуке о пријему у чланство ССС СУ „Нишан 250“ из Оџака
8. Доношење Одлуке о изменама и допунама Годишњег плана јавних набавки
9. РАЗНО A/ Разматрање пријаве СК „Живко Релић-Зуц“ из С. Митровице
Б/ Информација о одржаном СП у Чанг Вону - Ј. Кореја
В/ Кооптирање члана УО Апостоловски Александра
Г/ Предлог председника Савеза о изради спонзорских мајци
Д/ Информација о реализованим одлукама са предходних седница УО

ТОК СЕДНИЦЕ
ТАЧКА 1. УО је једногласно усвојио Записник са одлукама са 16. редовне, 17. и 18.
електронске седнице УО.
ТАЧКА 2. А/ УО је једногласно усвојио извештај о Кампу перспективних стрелаца у
Караташу од 01.-07.08.2018 уз предлог директора кампа Парезановића, да се за
следећу годину обезбеде мајце за све учеснике Кампа, те побољшају услови у
стрелишту везани за исправност аутомата, светла, крова стрелишта и климатизације.
Б/ ОУ је једногласно донео Одлуку о усвајању привремених Правила
такмичења у дисциплини 3х20 ваздушна пушка „Б“ програм, уз обавезу хитног
објављивања текста Правилника на сајту ССС. Трошкове котизације за прво
такмичење ће сносити ССС.
ТАЧКА 3. А/ УО је једногласно, на предлог спортског директора и стручног штаба,
усвојио критеријуме за учешће на ЛОИ - Токио 2020 у 9 тачака.
Б/ УО је једногласно усвојио састав такмичара и тренера за Финале
Европске лиге младих у Финској од 18. до 21.октобра 2018:
1. Марија Завишић, 2. Марија Коларевић 3, Ђорђе Савић 4. Вељко Илић, вођа пута и
тренер Иван Манојловић. Трошкови су обезбеђени из редовне делатности ССС и
износе око 450.000 динара.
В/ УО је једногласно верификовао Извештај о саставу и припремама
јуниорске репрезентације МК и ваздушним оружјкем у Новом Саду и Београду од 13.17.06.2018.
Г/ УО је једногласно верификовао коначни састав репрезентације на
Светском првенству у Чанг Вону - Јужна Кореја од 31.08. до 15.09.2018.
ТАЧКА 4. УО је једногласно верификовао потписивање Уговора о пословној сарадњи
са Специјалном болницом за офталмологију „Милош клиника“ из Београда и
потписивање Протокола о сарадњи са фирмом „Ђак“ доо, Београд.
УО је такође информисан о битним елементима спонзорског уговора са HNпроизвођачем дијабола (на 3 године, 1.000.000 спорта и 200.000 меч дијабола по
години) и САУЕР - произвођачем стрељачке опреме (на 3 године, 20 комплета
годишње - јакна, панталоне, ципеле, ремник и шилт).
ТАЧКА 5. УО је једногласно на предлог Горана Мартиновића - менаџера Европске лиге
младих за источни регион, прихватио да ССС буде организатор Квалификација
Европске лиге младих - источни регион ваздушним оружјем, које ће се одржати у
Новом Саду у мају 2019. године.
ТАЧКА 6. Разматрајући молбе за помоћ Стрељачко-стреличарског клуба „Коки“ из
Бачке Тополе и СД „Рибнице“ из Краљева, УО је задужио Стручну комисију да по
хитном поступку, сагледавајући могућности ССС и угрожености клубова, сачини
предлог помоћи (кроз опрему, дијаболе, МК муницију).
ТАЧКА 7. У складу са чланом 36. став 1. тачка 19. Статута ССС, УО је једногласно на
предлог Статутарно-правне комисије примио Спортско удружење „Нишан 250“ из
Оџака у Савез, у статусу придружене чланице.
УО је такође верификовао промену имена редовне чланице СК „Центар плус“ из
Ваљева у СК „Ваљево 1880“.

ТАЧКА 8. УО је једногласно донео Одлуку о изменама и допунама Годишњег плана
јавних набавки за 2018. у 5 тачака. Одлука ће бити објављена на сајту ССС.
ТАЧКА 9. РАЗНО: А/ Разматрајући пријаву СК „Живко Релић-Зуц“ из С. Митровице
везану за наступ такмичарке овог клуба Марицки Катарине на мађународном
такмичењу ГРАНД ПРИ од 08. -12. августа 2018. у Новом Саду, када је иста наступала
за СД „Нови Сад 1790“, после дуже дискусије УО је донео радни закључак да, пошто се
ради о међународном такмичењу, не постоји обавезујућа надлежност ССС, те да би се
ови и слични проблеми системски решили, задужује се Стручна, Судијска и
Статутарно-правна комисија да у хитном поступку, анализирајући позитивно правне
прописе ССС и Закона о спорту, предложе УО трајна решења.
Б/ УО је једногласно прихватио Информацију о одржаном СП у Чанг
Вону - Ј. Кореја коју је припремио испред стручног штаба Драган Доневић. Извештај ће
припремити спортски директор до следеће седнице УО.
В/ Председник Путник је обавестио УО да је, на лични захтев, због
професионалних обавеза, разрешио дужности члана УО Апостоловски Александра. До
следеће седнице ће у складу са статутарним овлашћењима кооптирати именовањем
другог члана, који ће највероватније бити из сфере новинарства. Путник је такође
заинтересован да и други чланови УО предложе кандидата.
Г/ УО је на предлог председника Путника усвојио радни закључак о
изради 20-30 комада мајци са ознакама ССС, које би се по потреби поклањале
државним званичницима и спонзорима Савеза.
Д/ Информација о реализованим одлукама са предходних седница
УО:
- УО је констатовао да није спроведена одлука са 16. редовне седнице
УО о враћању позајмице Савезу у износу од 2 х 10.000 динара. УО је дао налог
Генералном секретару да се проблем реши најкасније до 01.10.2018.
- УО је од стране Ген. секретара упознат са Инспекцијским надзором
Управе за ванредне ситуације, као и могућности да ССС за удружене чланице може да
врши тестирање брзине ваздушног оружја као део процеса пререгистрације истих.
После састанка Петковића и полицијског генерала Зорице Касалице, која је надлежна
за регистрацију оружја, заказаном за 19.09.2018, ССС, удружене чланице ће знати на
који ће се начин пререгистровати спортско оружје које се налази у власништву
стрељачких организација.
- УО је констатовао да није спроведена одлука са 16. редовне седнице,
по којој су Генерални секратар и лице задужено за магацин требали да покрену и
спроведу све неопходне активности везане за пререгистрацију оружја (ванредни попис
и утврђивање тренутног стања магацина; пружање информације о томе да ли је,
када и колико оружја дато на коришћење удруженим чланицама и/или
репрезентативцима) у циљу имплементације свих законских обавеза Савеза у вези са
пререгистрацијом оружја и сачине писмени извештај који ће презентовати на првој
септембарској седници Управног одбора.
УО је дао налог Генереалном секретару да се Одлука са 16. седнице реализује до
прве наредне седнице УО, на којој ће бити презентован извештај о попису оружја које
је регистровано на ССС. УО је, осим тога, донео закључак да се у ове активности
укључи и Никола Марић будући да је у ранијем сазиву УО био ангажован у изради
пописа оружја.
- На предлог и образложење потпредседника Младена Милошевића, да
због повећаног обима посла у канцеларији ССС треба ангажовати још једно лице, без
заснивања радног односа, УО је једногласно донео длуку да се ангажује у складу са
законским прописима Марић Никола, председник Стручне комисије, који је и до сада
својим активностима помагао канцеларији. Генерални секретар је поздравио ову
иницијативу, рекавши да је и лично у више наврата тражио испомоћ у Канцеларији, и
констатовао да постоје финансијске могућности Савеза за реализацију усвојене

одлуке. УО је задужио Ген. секретара и Статутуарно-правну комисију да дефинишу
врсту и све неопходне елементе уговора са Николом Марићем.
- Доневић је информисао УО о активностима око уређења просторије за
стручни штаб и спортског директора и висини средстава које су уложене у ту намену.
- У дискусији, у којој су учествовали сви чланови, УО је извршио анализу
цене набавке тестиране такмичарске (Tenex) и тренажне (Club) МК муниције ELEY, и
закључио да је цена од 19 динара превисока, много већа од оне која се може наћи код
других увозника. Разлог за ово треба тражити у плаћању свих дажбина за легалан увоз
ове муниције, као и у великој цени авиотранспорта као начином превоза, коју диктира
ELEY. Задужује се Стручна и Статутарно-правна комисија да испита све законом
дозвољене могућности да се ова муниција у будуће набавља из централног магацина
из Аустрије, и то друмским или железничким превозом, и изврши процена да ли би
цена такве муниције била као и код других увозника. УО је донео одлуку да због
тешкоћа везаних за увоз МК муниције, њене дефицитарности као и константних
потреба удружених чланица и репрезентације за тренажном и квалитетном МК
муницијом, Спортски директор и Шеф стручног штаба ураде попис муниције на
залихама и сачине пројекцију потреба за следећу годину. Задужује се Стручна
комисија да на основу пројекције потреба направи предлог критеријума расподеле и
предлог услова под којим би се муниција дистрибуирала удруженим чланицама.
Седница УО је закључена у 15,30. Записник са одлукама је састављен 17.09.2018.

ЗАПИСНИЧАР
Слободан Купрешанин

ПРЕДСЕДНИК УО ССС
др Ненад Путник

