ОДЛУКЕ СА 10. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ССС ОДРЖАНЕ
28. ДЕЦЕМБРА 2017. СА ПОЧЕТКОМ У 13, 00 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА

Присутни:` председник Савеза Др Ненад Путник, потпредседници Др
Младен Милошевић и Никола Марић,чланови УО Миодраг Фрич, Живица
Димковић, Драган Доневић и Милан Парезановић, затим председница НО
Др Ида Кабок, ген. секретар Савеза Мр Ненад Петковић, председник
Судијске комисије Витомир Хоман и записничар Слободан Купрешанин.
Оправдано одсутни чланови УО - Др Мома Јаковљевић, Александар
Апостоловски и Бошко Гавовић
Председник Савеза Путник је поздравио све присутне и констатовао
да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Затим је предложио допуне
ппедложеног Дневног реда. Управни одбор је једногласно усвоио
следећи
Дневни ред:
1. Усвајање записника са 9. редовне седнице УО
2. Разматрање предлога Стручне комисије
3. Разматрање и усвајање предлога спортског директора о саставу
стручног штаба репрезентације
4. Информација о примопредаји дужности
5. Информација о начину избора репрезентације за ПЕ ваздушним
оружјем у Ђеру- Мађарска
6. Предлог спортског директора о саставу репрезентације
међународним такмичењима у Рушама, Минхену и Ђеру

на

7. Разматрање и усвајање предлога Судијске комисије
8. Одређивање координатора испред ССС према ОКС-у
9. Доношење одлуке о измени члана Програмске комисије у ОКС
10. Разно- А- Доношење одлуке о висини накнаде за ангажовање
спортског директора
Б- Одговор на допис СУ“ Победник“ из Београда
В - Информација о пројекту спортске хале( и стрелишта)
Завода за спорт и медицину спорта РС на Кошутњаку
ОДЛУЧИВАЊЕ
ТАЧКА 1. УО је једногласно усвојио записник са 9. редовне седнице УО.

ТАЧКА 2. На предлог Николе Марића у својству председника Стручне
комисије, УО је једногласно прелиминарно усвојио следеће:
А- Организатори такмичења ССС у 2018. години.
Б- Листа категорисаних спортиста ССС за 2018. годину
В- Листа категорисаних тренера ССС за 2018 годину,
Г- Листа најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера ССС у 2017. год.
Д-Листа рекорда ССС за 2017. годину
Ђ- Ранг листа стипендиста за 2018. годину.
Све прелиминарно усвојене листе се већ налазе на сајту ССС, уз
опцију да сви заинтересовани, због обимности материјала, могу да до 06.
01. 2018. уложе примедбе и жалбе у циљу отклањања евентуалних
грешака. Коначне листе ступају на снагу 07. јануара 2017. године.
ТАЧКА 3. На образложени предлог спортског директора, Драгана
Марковића, Управни одбор је једногласно усвојио састав стручног штаба:
- Доневић Драган- шеф стручног штаба и селектор за дисциплине на
пушци
- Јелена Аруновић- селектор за дисциплине на пиштољу
- Иван Манојловић – тренер координатор за јуниорске категорије
- Саша Икер – тренер јуниорских селекција за дисциплине на пушци
- Горан Микец- тренер јуниорских селекција за дисциплине на пиштољу
- Др Славиша Јовановић- лекар репрезентације

ТАЧКА 4. УО је прихватио информацију о примопредаји дужности између
бившег СДР Срећка Пејовића и новог спортског директора ССС Драгана
Марковића, која је обављена 11. 12 2017. Уз примопредају је извршен и
попис тренутног стања мк муниције, а добијена је и нова шифра ИССФ за
приступ интернет порталу, преко кога се врши пријављивање за званична
такмичења.
ТАЧКА 5. УО је прихватио информацију о принципима и начину избора
репрезентације за ПЕ у Ђеру –Мађарска и МТ у Минхену-Немачка, а то су
сем анализе постигнутих резултата у предходном периоду и принципи
посвећености, дисциплине, мотивације, озбиљности, конкурентности,
перспективности и прогреса, које треба да испуни сваки репрезентативац.
ТАЧКА 6 УО је једногласно, на образложени предлог спортског директора
донео одлуку о саставу стрељачке репрезентације за следећа
међународна такмичења:
МТ у Рушама –Словенија (12-14. јануар 2018):
Милутин Стефановић –сениор ваз. пушка
Андреа Арсовић-сениорка ваз. пушка
Дамир Микец-сениор ваз. пиштољ
Димитрије Гргић- сениор ваз. пиштољ

Зорана Аруновић- сениорка ваз. пиштољ
Бобана Величковић- сениорка ваз. пиштољ
тренери-Јелена Аруновић, Горан Микец, Јасна Шекарић
вођа пута и тренер Драган Доневић
Оквирни трошак износи око 294.000 дин. Такмичење се реализује кроз
програм ОКС, а преко ССС
МТ у Минхену-Немачка (24-27. јануар 2018.)-ваздушно оружје
сениори пушка:Милутин Стефановић, Лазар Ковачевић, Стеван Јовановић
Миленко Себић
сениорке пушка: Андреа Арсовић, Милица Бабић и Вукашиновић Сања
јуниори пушка: Ђорђе Савић, Вељко Илић, Алекса Митровић
јуниорке пушка: Марија Малић, Ивана Марић, Марија Завишић
саениори пиштољ: Дамир Микец, Димитрије Гргић, Душко Петров
Зоран Вујић
сениорке пиштољ: Зорана Аруновић, Бобана Величковић, Јелена Томић
јуниорке пиштољ: Катарина Марицки
тренери :Горан Микец, Јелена Аруновић, Иван Манојловић, Саша Икер,
Јасна Шекарић (по позиву) , лакар Др Славиша Јовановић
вођа пута и тренер-Драган Доневић
Оквирни трошак такмичења износи око 1.546.600, 00 динара.
ПЕ у Ђеру -Мађарска- (16-26. фебруар 2018)-ваздушно оружје
сениори пушка:Милутин Стефановић, Лазар Ковачевић, Стеван Јовановић
Миленко Себић(р)
сениорке пушка: Андреа Арсовић, Милица Бабић и Вукашиновић Сања.
Татјана Бањац (р)
јуниори пушка: Ђорђе Савић, Вељко Илић, Алекса Митровић. Душан
Димитријевић (р)
јуниорке пушка: Марија Малић, Ивана Марић, Марија Завишић, Кристина
Лазаревић(р)
сениори пиштољ: Дамир Микец, Димитрије Гргић, Душко Петров
Зоран Вујић(р)
сениорке пиштољ: Зорана Аруновић, Бобана Величковић, Јелена Томић,
Александра Ристовић(р)
јуниорке пиштољ: Катарина Марицки
тренери :Горан Микец, Јелена Аруновић, Иван Манојловић, Саша Икер,
Јасна Шекарић(по позиву), Митја Гргић(по позиву) , лакар Др Славиша
Јовановић
вођа пута и тренер-Драган Доневић
Оквирни трошак такмичења износи око 2.323.680, 00 динара из средстава
ССС.

У циљу разрешења евентуалних спорова везаних за индивидуалне
тренере у складу са чланом 16. став 8.и 9. Правилника о стручном раду у
ССС, а све у складу са Уредбом Владе РС о наградама и признањима( из
септембра 2017.), која захтева лично присуство индивидуалног тренера на
такмичењу, УО је донео следећу одлуку:
Свим спортистима, тренерима и стручним лицима, који су по одлуци
УО одређени за учешће на међународним такмичењима признају се
трошкови смештаја, котизације, исхране дневница и превоза и то од места
пребивалишта у Србији до седишта ССС, затим од седишта ССС до места
одржавања такмичења и повратно, од места одржавања такмичења до
седишта ССС и на крају од седишта ССС до пребивалишта у Србији. Ова
одлука ступа на снагу даном доношења (28. 12. 2017.)
ТАЧКА 7. На предлог Судијске комисије, а у складу са радним закључком
са 9. редовне седнице, УО је једногласно усвојио измене и допуне
Правила такмичења ССС. Задужује се ген. сек. да предузме активности за
хитно објављивање измењеног текста Правилника такмичења ССС на
сајту Савеза.
ТАЧКА 8.- УО је једногласно донео одлуку да се за координатора
Стрељачког савеза Србије према ОКС именује Драган Доневић.
ТАЧКА 9. УО је једногласно донео одлуку да се за члана Програмске
комисије ОКС испред ССС уместо Срећка Пејовића именује Драган
Доневић.
ТАЧКА 10. –РАЗНО – А- УО је једногласно, по објављеним консултацијама,
одредио висину накнаде за ангажовање спортског директора ССС Драгана
Марковића у нето зносу од 80.000 динара месечно , што ће са уговорним
трошковима и доприносима износити бруто 103.000 месечно.
-Б- ОУ је једногласно прихватио одговор на допис СУ
„Победник“, који је у име Стручне комисије саставио Никола Марић.
Одговор ће са усвојеним текстом стручна служба Савеза доставити
пошиљауцу у примереном року.
В- УО је једногласно прихватио информацију
потпредседника Марића везану за пројектовање ваздушног и мк
стрелишта у оквиру мултифункционалне хале Спортско-рекреативног
центра „Кошутњак“, чији је инвеститор Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије.
10. редовна седница је закључана у 14,30 часова. Записник са одлукама је
састављен 29. децембра 2017. године.

записничар
Слободан Купрешанин

председник
Др Ненад Путник

