ОДЛУКЕ СА 19. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 27. 06.2014. ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседнци Релић Небојша и
Обрад Стевановић, чланови ОУ Лазић Жељко,Тошић Зоран, Парезановић Милан,
Хоман Витомир, Зорић Бошко, Вељковић Синиша, Спасојевић Миомир, затим
Петковић Ненад- Генерални секретар Савеза, Пејовић Срећко- Спортски директор
репрезентације(СДР) Никола Марић- Стручна комисија и Купрешанин Слободанзаписничар. Одсутан члан УО Миле Ђапић (годишњи одмор у иностранству).
После краће дискусије УО је једногласно усвојио измењен и допуњен
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 18. седнице УО
2. Информација о раду и реализованим задацима изнеђу две редовне
седнице УО
3. Разматрање и усвајање извештаја Спортског директора репрезентације са
међународних такмичења.
4. Разматрање предлога Стручне комисије
5. Доношење одлуке о именовању делегата на Генералној скупштини ИССФ-а
6. Информација Статутарно- правне комисије
7. Упутство о званичном сајту Савеза
8. Разно: А)Предмер и предрачун радова везаних за реновирање стана у
Косовској 9
Б)Именовање председника Комисије за информисање и маркетинг
В)Информација о пожару на стрелишту «Миријево»
Г)Допуна Годишњег плана јавних набавки за 2014. годину
ТАЧКА 1. Записник са 18. седнице УОП ССС је једногласно усвојен.
ТАЧКА 2. По завршетку дискусије чланова УО, једногласно су донете следећње
одлуке: 1) Усвојена је информација о реализованим задацима између две
редовне седнице УО, уз обавезу генералног секретара да о стању дуговања
удружених чланица на рате, а по потписаним уговорима, обавести чланове УО
чим се отклони проблем везан за блокаду компјутера.
2)Задужује се Стручна служба Савеза да до следеће седнице УО
изврши допуну делатности «Шампион комерц»-а и прибави све потребна
одобрења за обављање спољнотрговинског промета оружја, муниције и
опреме.
ТАЧКА 3. 1)Једногласно је усвојени извештаји са финансијским
показатељима са међународних такмичења одржаних у : Сулу - 25 до 30. мај
2014; СК ИССФ-а у Минхену –05. – 13. јун 2014.; СК ИССФ-а у Марибору – 13 до
21. јун 2014.
2) Једногласно је усвојено да се у циљу тестирања МК муниције о
трошку Савеза пошаљу у Фелбах – 06. до 09. јул 2014. Доневић Драган и
Бобан Маринковић
3) Једногласно је усвојен предлог Спортског директора
репрезентације о саставу стрељачке селекције на Међународном такмичењу

ГП Хуан Карлос у Гранади (МК И ваздушно оружје), Шпанија – 11-21- јул 2014.
који истовремено и представља и припреме за Светско првенство које се
такође одржава на стрелишту у Гранади.
Састав екипе: СЕНИОРИ ПУШКА: Немања Миросављев(ОКС), Миленко Себић,
Милутин Стефановић и Стеван Плетикосић (сви о трошку ССС)
СЕНИОРКЕ ПУШКА: Ивана Максимовић и Андреа Арсовић ( обе
о трошку ОКС)
СЕНИОРКЕ ПИШТОЉ: Јасна Шекарић, Зорана Аруновић,
Бобана Величковић (све о трошку ОКС) И Јасмина Гргић (ССС)
СЕНИОРИ ПИШТОЉ: Дамир Микец, Андрија Златић и
Димитрије Гргић (сви о трошку ОКС)
ОЛИМПИЈЦИ-Олимпијске игре младих: Милица Бабић- пушка и
Андрија Миловановић –пушка ( о трошку ОКС)
ТРЕНЕРИ: Драган Доневић(вођа пута), Јелена Аруновић,
Мирибан Максимовић, Александар Златић и Бобан Марковић (сви о трошку
ОКС)
4) Једногласно је усвојен предлог СДР о саставу стрељачке
репрезентације за припреме на Бледу- 28.јул- о7. август 2014. за Олимпијске
игре младих- Нањинг, у Кини, а у организацији ОКС и то Милица Бабићолимпијац и Нина Радуловић- спаринг партнер ; Андрија Миловановићолимпијац и Стеван Јовановић-спаринг партнер и Милутин Стефановићтренер, спаринг партнер и вођа пута.
5)Једногласно је усвојено да се на Олимпијске игре младих (YOG)
у Нањинг, Кина – 11. до 30. август 2014. пошаљу: кадеткиња Милица Бабићваздушна пушка 40 дијабола, кадет Андрија Миловановић- ваздушна пушка
60 дијабола , и тренер и вођа пута Маријана Новаковић
ТАЧКА 4. 1) УО је једногласно донео одлуку да се организује Камп
перспективних стрелаца у Караташу – 04. до 11. август 2014.
2) УО једногласно прихвата прелиминарни списак стрелаца и
тренера, учесника Кампа перспективних стрелаца у Караташу – 04. до 08.
август 2014. који је саставила Стручна комисија,
3) Овлашћује се Стручна комисија да до 04. 07. 2014 састави
коначан списак учесника Кампа перспективних стрелаца у Караташу
4) Овлашћује се Стручна комисија да изврши рангирање
самофинансирајућих кандидата за Камп перспективних стрелаца у Караташу
5) УО је прихватио предлог Стручне комисије да се стрелцима који
у термину одржавања регионалних прбенстава имају обавезе на
високошколским установама, уз писмену потврду високошколске установе,
могу да наступе на Првенству Србије МК оружјем 24- 27. јула 2014. без
обавезног учешћа на регионалним првенствима 05- 06. јул 2014. године.
ТАЧКА 5. УО је једногласно донео Одлуку да се на Генералну скупштину
ИССФ-а, која се одржава у Минхену од 01-03.децембра 2014. именују делегати
ССС Синиша Машовић и Ненад Петковић. Трошкови смештаја и превоза
падају на терет ИССФ-а.
ТАЧКА 6. Једногласно је прихваћена анализа Статутарно-правне комисије
везане за тумачења надлежности УО ССС при организовању Куп такмичења и
Кампова перспективних стрелаца. Закључено је да је Статутом ССС и то у
члану 30. став 1 посредно предвиђено да УО одређује организаторе
националних такмичења, па самим тим и Куп такмичења. Такође је закључено
да у члану 30. тачка 1. Статута, а везано за члан 16. став 7 Закона о спорту,
према којем Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о

перспективним спортистима, надлежност организације Кампова
перспективних стрелаца је у надлежности УО ССС.
ТАЧКА 7. После краће дискусије у којој је Никола Марић указао на недостатке
понуђеног текста Упутства о сајту ССС, УО је једногласно усвајање овог
упутства одложио за следећу редовну седницу УО.
ТАЧКА 8. А)* УО је једногласно прихватио предмер и предрачун ерадова на
реновирању стана у Косовској 9, у износу од 634.714, 00 динара са ПДВ,
** Задужује се Стручна служба Савеза да предузме све радње
за легално прикључење струје у стану у Косовској 9,
*** Задужује се Комисија за објекте и опрему да огласи издавање
стана у Косовској 9 и обави разговор са потенцијалним закупцима и о свему
припреми предлог за УО.
Б) УО је једногласно донео Одлуку о избору Милутина Јовановића
за председника Комисије за информисање и маркетинг.
В) * Једногласно је прихваћена информација генералног секретара
о пожару који је избио дана 25. јуна 2014. у 13,45 на стрелишту «Миријево».
Закључено је да се све удружене чланице из Београда обавесте о ближим
условима о држању и чувању оружја и муниције, Акту о процени ризика од
штетних последица, а у складу са Законом о оружју и муницији, Законом о
заштити од пожара и Закона о безбедности и заштити на раду. Такође је
закључено да Стручна служба направи анализу и предложи УО мере,
укључујући и уговора са чланицана које користе стрелиште «Царева Ћуприја»
у циљу спречавања настанка било каквих штетних последица везаних за
оружје и муницију. Стручна служба се задужује да до следеће редовне
седнице УО сачини предлог Кућног реда на стрелишту «Царева ћуприја»
** УО ја једногласно донео одлуку да се као помоћ у отклањању
штетних последица изазваних пожаром на стрелишту «Миријево», отпише
комплетан дуг СК»Звездара» према Савезу.
*** Једногласно је усвојено да се од стране ССС у циљу
превазилажења проблема насталих пожаром, предузму све радње како би се
омогућио тренинг, заменско оржје и поправка оштећеног стрелцимарепрезентативцима, члановима СК»Звездара»
Г) УО је на предлог генералног секретара донео Одлуку о
измени Годишњег плана јавних набавки за 2014. годину и то допуне тачке 7набавка 1.000.000 комада дијабола ХН- финал меч и 1.000.000. комада
дијабола ХН –спорт, што по вредности одговара ЈН мале вредности.
Седница је закључена у 17,30.

записничар
Слободан Купрешанин

Записник је састављен 01. 07. 2014.

потврђује Председник Савеза
Синиша Машовић

