ОДЛУКЕ УО ССС СА 7. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 13.10.2017. СА
ПОЧЕТКОМ У 13,00 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА
ПРИСУТНИ: председник др Ненад Путник, потпредседници др Младен
Милошевић и Никола Марић, чланови УО Живица Димковић, Мирослав Фрич,
Драган Доневић, Бошко Гавовић и др Мома Јаковљевић, оправдано одсутни
Милан Парезановић и Александар Апостоловски.
Остали присутни: председница НО Ида Кабок, ген. секретар мр Ненад
Петковић, спортски директор репрезентације (СДР) Срећко Пејовић, председник
Судијске комисије Витомир Хоман и записничар Слободан Купрешанин.
Председник Путник је поздравио све присутне и утврдио да постоји кворум
за пуноважно одлучивање. Затим је предложио Дневни ред 7. седнице. УО је
једногласно усвојио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 6. електронске седнице УО
2. Разматрање предлога Правилника о стручном раду у ССС
3. Размартање предлога Стручне комисије за измену Календара такмичења
ССС до краја 2017. године
4. Разматрање предлога Стручне комисије о измени и допуни Правилника
за организовање Куп такмичења
5. Разматрање предлога предсeдника Савеза о формирању радне групе за
унапређење функционисања ССС
6. Разматрање финансијске ситуације и могућности увоза МК муниције
7. Разматрање безбедносне ситуације на стрелишту „Царева Ћуприја“
8. Покретање иницијативе за стручну, научну и техничку сарадњу Савеза са
Универзитетом у Београду - Факултетом безбедности
9. Разматрање предлога Комисије за награде и признања у вези
обележавања 130. годинa од оснивања ССС
10. Извештај СДР са скоро одржаних међународних такмичења
11. Разматрање предлога СДР о учешћу наших стрелаца на предстојећим
међународним такмичењима
12. РАЗНО:А) Информација о избору Андрее Арсовић у Спортску комисију
ОКС
Б) Разматрање измена Правилника о регистрацији и праву
наступа стрелаца
В) Информација председника о одржаним састанцима са
представницима МОС-а и ОКС-а
Г) Пријем Спортског стрељачког удружења „Олимпик 011“ у
чланство ССС

ТАЧКА 1. УО је једноглсно усвојио записник са 6. електронске седнице УО
ТАЧКА 2. УО је једногласно усвојио Правилник о стручном раду Стрељачког
савеза Србије, чиме је престао да важи Правилник о стручном раду од 07.12.
2010. (ступио на снагу 01.09.2012.)
ТАЧКА 3. На предлог Стручне комисије, због промена календара неких
међународних такмичења, УО је једногласно донео Одлуку о промени
Календара такмичења ССС до краја 2017. године и то:
- Термин одржавања Другог кола Купа и Првенства Србије мешовитих парова
се помера са 04-05.11.2017. на 18-19.11.2017.
- Термин одржавања Финала Купа серијском ваздушном пушком се помера са
18.11.2017 на 05.11.2017.
- Техничка организација Финала Купа серијском ваздушном пушком се додељује
СД „Панчево1813“ и
- Термин одржавања Трећег кола Купа Србије се помера са 16-17.12.2017. на
23-24.12.2017.
ТАЧКА 4. На образложени предлог Стручне комисије, једногласно су усвојене
измене и допуне Правилника за организовање Куп такмичења ССС, која се
примењују од октобра 2017. године.
ТАЧКА 5. На предлог председника Путника, УО је једногласно донео Одлуку о
формирању радне групе од 5 чланова, која ће на бази постојећег стања у ССС,
оквирно за три месеца предложити мере за унапређење функционисања
Савеза. Радну групу чине председник Путник, потпредседници Милошевић и
Марић и чланови УО Гавовић и Димковић.
ТАЧКА 6. Сагледавајући тренутну финансијску ситуацију, УО је једногласно
закључио да до краја 2017. Савез није у могућности да увезе потребну количину
од 135.000 ЕLEY МК муниције, али ће већ првим приливом средстава од МОСа, почетком 2018, расписати ЈН за МК муницију. О одлуци обавестити ELEY.
ТАЧКА 7. Генерални секретар Петковић је упознао УО са проблемима
безбедности на стрелишту „Царева Ћуприја“ а нарочито везано за: стање
ограде стрелишта, посебно јужног дела који гравитира према Топчидерском
гробљу; проблем сече канадских топола као и зарђалих металних јарбола
склоних паду; непостојања хидрантне мреже неопходние у случају пожара;
попуњавање ударних рупа на паркингу и проблем чувања оружја удружених
чланица у простору унутар управне зграде. УО је овластио Генералног
секретара да предузме све неопходне активности у циљу решавања наведених
проблема у сарадњи са органима локалне самоуправе, ЈП Зеленило, Ковница,
ЈП Топчидерско гробље, удруженим чланицама и, по потреби, другим правним
лицима. УО је једногласно закључио да се Кућни ред стрелишта „Царева
Ћуприја“ мора стриктно поштовати, а посебно свакодневно уписивање
корисника стрелишта у евиденциону књигу и провера њиховог идентитета.
ТАЧКА 8. На предлог председника Путника и потпредседника Милошевића, УО
је једногласно донео Одлуку да ССС у циљу остваривања стручне, научне и

техничке сарадње сачини и потпише Уговор са Универзитетом у Београду Факултетом Безбедности, који би између осталог прецизирао спровођење обуке
у безбедном руковању оружјем за све заинтересоване студенте и запослене
овог Факултета.
ТАЧКА 9. УО је једногласно прихватио идејну замисао Комисије за признања и
награде о начину обележавања 130 година од оснивања Стрељачког савеза
Србије и свечаном опроштају Јасне Шекарић од активног такмичарског
бављења стрељаштвом. УО је, међутим, због тешке финансијске ситуације и
поштујући жељу Јасне Шекарић, донео Одлуку да се прослава обележавања
130 година од оснивања Стрељачког савеза Србије и свечани опроштај Јасне
Шекарић од активног такмичарског бављења стрељаштвом, одложи за следећу
годину. УО се захваљује Комисији за награде и признања, а посебно
Парезановић Милану за уложени труд око ове прославе.
ТАЧКА 10) УО је једногласно прихватио извештаје вд. Спортског директора
репрезентације (СДР) Пејовића са следећих одржаних међународних
такмичења:
1) ИССФ Светски Куп одржаног од 17-25. маја у Минхену- Немачка
2) ПЕ МК оружјем одржаног од 20-29- јула у Бакуу-Азербејџан и
3) Квалификације за Олимпијске игре младих 2018. одржене у оквиру ПЕ
МК оружјем у Бакуу(Азербејџан)
ТАЧКА 11. УО је једногласно усвојио предлоге вд. СДР Пејовића о саставу
стрељачке репрезентације Србије за следећа међународна такмичења:
А) Финале Европске лиге младих које се одржава од 19-22.10. у ОсијекуХрватска: - такмичари: Малич Марија, Коларић Марија- Јединство-С. Пазова;
Завишић Марија-Полицајац-Београд; Савић Ђорђе-Окосоколово-Косјерић и
Илић Вељко-Смедерево-Смедерево
-тренери: Манојловић Иван, Икер Саша и Савић Марко, вођа
тима Пејовић Срећко
Трошкови такмичења обезбеђује ССС и износе око 700 еура и 200.000 дин.
Б)Међународно такмичење Олимпијских нада које се одржава од 10-12.
новембра 2017. у Нитри-Словачка:
-такмичари: кад/јуниорке ПУ: Малић Марија, Коларевић Марија и
Завишић Марија
кад/јуниори ПУ : Савић Ђорђе и Илић Вељко
кад/јуниорке ПИ : Тодоровић Јелена и Марицки Катарина
- тренер: Икер Саша
Трошкови такмичења износе око 250.000 дин. ССБ организује превоз.
В) Финале ИССФ Светског Купа који се одржава од 23-29. 10. у ДелхијуИндија:-сениори ПУ- Стефановић Милутин и Стеван Плетикосић
-сениорке ПУ- Арсовић Андреа
-сениори ПИ –Гргић Димитрије и Микец Дамир
-сениорке ПИ- Аруновић Зорана
-меш. парови ПУ- Арсовић Андреа и Стефановић Милутин
Тренер и вођа тима Доневић Драган
Трошкови такмичења сносе ОКС и ССС.
ТАЧКА 12. –РАЗНО:

А) УО је обавештен да је Андреа Арсовић испред ССС изабрана у Спортску
комисију ОКС.
Б) На предлог Председника Судијске комисије Хомана, УО је задужио
Статутарно-правну, Судијску, Стручну и Комисију за регистрацију стрелаца да
до наредне седнице УО ускладе предлоге измена и допуна Правилника о
регистрацији и праву наступа стрелаца са предложеним изменама Судијског
правилника и ОТП.
В) УО је једногласно прихватио информације председника Путника везане
за закључке са састанака одржаних са представницима МОС-а и ОКС-а између
две седнице УО.
Г) УО је једногласно, на основу члана 36. Статута, а на предлог Статутарноправне комисије, примио у чланство ССС у статусу придружене чланице за
2017. годину- Спортско стрељачко удружење „Олимпик 011“ из Београда.
Седница је закључена у 14,40 часова. Записник са Одлукама је састављен 19.
октобра 2017. године.
ЗАПИСНИЧАР
Купрешанин Слободан

ОВЕРАВА ПРЕДСЕДНИК ССС
др Ненад Путник

