На основу чл. 37. тачка 6. а у вези са чл. 39. ст. 1., 4. и 5. Статута Стрељачког савеза Србије, Управни
одбор Стрељачког савеза Србије, на седници одржаној 06.11.2014. године, донео је
УПУТСТВО О УПРАВЉАЊУ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНОМ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим упутством уређује се начин управљања интернет доменом serbianshooting.rs, који је у
власништву Стрељачког савеза Србије (у даљем тексту: Савез) у оквиру којег Савез има своју
презентацију на интернет адреси: www.serbianshooting.rs и сервер за размену електронске поште на
интернет адреси: webmail.serbianshooting.rs.
Члан 2.
Интернет презентација (у даљем тексту: Сајт) Савеза служи за објављивање вести, саопштења и
других информација од значаја за рад и информисање о раду Савеза, његових органа и удружених
чланица, а посебно о такмичењима, такмичарским резултатима и стрелцима, саопштења државних
органа, организација и асоцијација у које је Савез удружен и информација о организацији, актима,
календару такмичења Савеза, важним адресама и подацима, резултатима, рекордима, линковима, и
набавкама значајним за Савез.
Члан 3.
Сервер за размену електронске поште (и-меил сервер) служи за службену размену електронске
поште између лица која су ангажована на пословима Савеза и представника Савеза са спортским и
осталим институцијама у земљи и иностранству.
Члан 4.
Одржавање интернет домена Савеза врши правно или физичко лице на основу и под условима из
Уговора који са тим лицем закључи Генерални секретар на основу одлуке Управног одбора Савеза.
Члан 5.
Вести, саопштења и информације се на сајт постављају на основу претходног одобрења или налога
лица овлашћених за представљање и заступање Савеза из чл. 6. Статута Савеза (Председник и
Генерални секретар Савеза).
Члан 6.
Креирање и администрација налога за електронску пошту (и-меил налога) се врши на основу
претходног одобрења или налога лица овлашћених за представљање и заступање Савеза из чл.6.
Статута Савеза (Председник и Генерални секретар Савеза).
Члан 7.
Поступање супротно Уговору о одржавању сајта и одредби члана 5. и 6. овог Упутства је раскидни
услов за Уговор и због њега се, у случају теже повреде интереса Савеза може одговарати због
кривичног дела против безбедности рачунарских података из чл. 298. до чл. 304. Кривичног законика
и за накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.
Члан 8.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и објављивања на интернет презентацији Савеза.
Председник Савеза
Синиша Машовић

