.
ОДЛУКЕ УО ССС са 7. седнице одржане 16. 09.2013 . у просторијама Савеза са
са почетком у15,10 часова
1. Једногласно је усвојен предложени дневни ред уз допуну тачке 8-разно
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање записника са 3., 4, 5 и 6... седнице Управног одбора
2. Информација о раду и реализованим задацима Савеза
3. Доношење одлуке о именовању чланова радних тела Савеза
4. Разматрање и усвајање извештаја са Првенства Европе у Осијеку
5. Информација о дуговањима удружених чланица
6. Информација о судским споровима
7. Информација о набавци и расподели МК муниције
8. Разно .-Допис СК «МЕТАЛАЦ» БОР
-Конкурисање за организацију Финала Лиге младих Европе
2. Jeдногласно је усвојен записник са 3, 4. 5(електронске). и 6. седнице УО ССС
3. Једногласно је усвојена информација о реализованим задацима Савеза
између заседања УО.
4. Једногласно је донета одлука о именовању чланова радних тела ОУ ССС.

Именују се радна тела (комисије) Управног одбора ССС у следећем саставу:
1. Стручна комисија:
-Никола Марић- председник
-Драган Доневић-члан
-Јасна Шекарић
-Драган Марковић
-Милутин Стефановић
2. Судијска комисија:
-Витомир Хоман- председник
-Милисав Пантић- члан
-Радуловић Драган
-Парезановић Милан
-Гарчев Славица
3. Дисциплинска комисија:
-Жељко Лазић – председник
-Илија Војиновић- члан
-Драган Блажић
4. Комисија за статутарно-правна питања:
-Обрад Стевановић- председник
-Василије Белобрковић-члан
-Слободан Купрешанин

5. Комисија за објекте и опрему:
-Зоран Тошић – председник
-Живица Димковић-члан
-Петар Подрашчић
6. Комисија за признања и награде:
-Небојша Релић-председник
-Драган Алимпијевић-члан
-Бранимир Васић

5. Једногласно је усвојен извештај ВД. Селектора са Првенства Европе
малокалибарским оружјем, Осијек 21-28 07. 2013. уз допуну финансијског дела
извештаја (следећа седница),са радним закључком да Дамир Микец и Урош
Качавенда дају писмене изјаве везане за спорни погодак Микеца.
6. У вези дуговања клубова према магацину Савеза, донете су следеће одлуке:
А- ССС неће тражити наплату својих потраживања према клубовимадружинама за дуговања старија од три године (дуговања настала закључно са 16.
09.2010. године)
Б- ССС ће са дужницима-клубовима најкасније до 30. 11. 2013. год. закључити
уговор о измирењу дуговања на 10(десет) месечних рата.
Ц- У случају незакључења уговора кривицом дужника-клуба закључно са
30.11.2013. или неиспуњења уговорних обавеза даном доспећа 3(треће),6(шесте) и
последње рате, УО ће суспендовати клуб- дужник и забранити учествовање на
такмичењима по календару ССС, а све до измирења дуговања.
Д- Почев од 17. 09.2013. роба из магацина ССС ес може издавати удруженим
чланицама само по авансној уплати или плаћању по предрачуну уз пружању
дуказа о плаћању.
Е- Задужује се стручна служба ССС за спровођење ових одлука.
7. Једногласно је прихваћена информација о судским споровима ССС са: туженим
« Баулекс» из Београда; извршним повериоцем Вељковић Драгославом из
Јагодине и тужиоцем Рајков Миливојем из Ужица.
8. Одложено је доношење одлуке поводом информације о набавци и расподели МК
муниције уз обавезу достављања УО-у предлога табеле расподеле муниције
сачињеног од стручне комисије и понуђеног спонзорског уговора са ELEY-ом.
9. А- Одобравају се новчана средства по допису СК»Металац» из Бора у износу од
45.000. динара за финансирање деле трошкова –друге рате курса за оперативног
тренера за Вренов Горана, Радовић Мирка и Ивковић Линета, а све из буджетске
ставке-стручно оспособљавање. Једногласно је одлучено да се убудуће средства за
ову намену распоређују искључиво путем конкурса.
Б-Једногласно је донета одлука да Смедерево конкурише за организацију
Финала Лиге младих Европе. Уциљу успешне организације шаљу се најмање два
представника ССС у Словенију –Лашко од 04. до 06. 10. 2013.

У Београду 19. 09.2013.
записничар Купрешанин С.

потврђује Председник ССС Машовић Синиша

