ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 12. 03. 2014. СА ПОЧЕТКОМ
У 13 00 У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА
ПРИСУТНИ: Председник Машовић Синиша, потпредседници Релић Небојша и
Стевановић Обрад, 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, Владимир Јевтићтренерска организација и Купрешанин Слободан- записничар.
Председник Машовић је поздравио све присутне и констатовао да постоје услови за
пуноважно одлучивање. Затим је предложио допуну дневног реда у тачки разно тако да
дневни ред гласи:
1. Усвајање записника са 9. редовне, 10, 11, и 12 електронске седнице УО
2. Информација о раду и реализованим задацима између две седнице
3. Разматрање и усвајање предлога материјала за Скупштину ССС
4.Разматрање и усвајање Плана и програма Репрезентације за 2014.
5. Усвајање предлога за измене и допуне Статута ССС
6.Доношење одлуке о висини накнаде за издавање дозвола за рад тренера у ССС
7. Разматрање и усвајање Одлуке о измени Плана јавних набавки за 2014.
8. Верификација кандидата за члана УО Савеза из изборне јединице 2 Град
Београд
9. Одговор на жалбу СД «Земун- Центар»
10. Верификација удружених чланица ССС за 2014. годину
11. Разно –А) Допис ИССФ-а везан за дуг БГЦС «Ковилово»
Б)Доношење одлуке о апликацији за тренерску награду за резултате са
ПЕ у Москви
В) Заштита имовине СД»Панчево 1813»
Г) Предлог Стручне комисије везано за «Д» Курс ИССФ у Бару
Д)Измена чланова Стручне комисије ССС
ОДЛУКА: Предложени дневни ред са допунама је једногласно усвојен
ТАЧКА 1.
Записници са 9. редовне,10, 11 и 12 електронске седноце УО су без примедби
једногласно усвојени .
ТАЧКА 2.
Петковић је допунио текстуални део информације резултатима наших стрелаца са ПЕ
у Москви : златна медаља за сениорке вазд.- пушка екипно уз обарање светског
рекорда; сребрна медаља за Арсовић Андреу и бронзана за Ивану Максимовић уз
освајање две квоте за Олимпијске игре младих; Милосављевић Андрија и Бабић
Милица на ваз. пушци. Затим је додао да је МОС доставио допис којим обавештава
гранске савезе, па и стрељачки да се обуставља финансирање због ненаменског
коришћења средстава из 2012. у износу од 2.266.717 динара ( стредстав за такмичења
у Рушу и Минхену су коришћена у јануару уместо у фебруару). Остао је дуг БГ СЦ
«Ковилово» у износу од око 5 милиона динара. Предраг Шотра је дописом од 07. 03.
2014. пролонгирао исплату дуга за 30. 04. 2014, уз образложење да има тренутних
финансијских проблема. Петковић је на крају додадо да на рачуну Савеза тренутно
има око 100.000 динара и да је финансијска ситуација врло тешка ; да се доводи у
питање наступ наше репрезентације на предстојећим међународним такмичењима;
касни се са исплатама плата за 3 месеца.

Машовић је истакао да су средства за ПЕ у Москви обезбеђена заслужујући пре свега
залагањем Петковића и да је преко ОКС издвојено око 18. 300 еура за ово такмичење.
Приметио је да постоји извесна тензија између МОС и ОКС. Допис Предрага Шотре је
неозбољан и чека га тужба у складу са одлуком УО. Савез мора да обезбеди
сопственим активностима финансијска средства , и то у износу од 2-3 молиона, што ће
омогућити несметан рад Савеза. Затим је додао да је одржао састанак са стрелцима у
Смедереву. Поводом успеха женске стрељачке репрезентације са ПЕ у Москви и
проблема око Нацрта плана детаљне регулације Топчидер 2-везано за стрелиште
«Царева Ћуприја» у Хотелу «Унион» је одржана конференција за новинаре.На крају је
закључио да Дамир Микец још није доставио изјаву везану за његов наступ са ПЕ у
Осијеку; да овакво понашање у најмању руку није коректно, те да због тога Микец може
сносити озбиљне последице. СДР мора између осталог и да ради на васпитној
функцији;да стрелци морају да се понашају у складу са фер-плејом; да тренери морају
да науче такмичаре да буду стабилни, да поштују стрељачке вредности. Јевтић је
додао да постоји усвојени Кодекс понашања и да се по њему морају понашати и
тренери и стрелци.
Спасојевић је подсетио на уговорне обавезе клубова везане за враћање дугова, као и
на Одлуку УО о исплати награде стрелцима за резултате из 2008. године. Савез са
једне стране има много дугова , а са друге можда још више потраживања, па пита када
ће све то коначно да се реши. Стевановић је изразио дилему да ли треба сачекати са
утужењем Шотре још месец дана до исплате дуга по допису од 07. 03, или га треба
одмах утужити. Затим је додао да треба добро проценити да ли треба забранити
наступ СД» Звездари» на Првенству Србије у Ивањици ако не плати дуг по уговору,
знајући да на првенству треба да наступе два репрезентативца из овог клуба.
Машовић је додао да је стан у Косовској 9 после правоснажно окончаног судског спора
04. 03. испражњен и записнички предат у државину ССС.
Марић је испред Стручне комисије обавестио УО да је до 15. 02. достављен ОКС
списак категорисаних тренера, те да је МОС на основу пријаве усвојио списак 13
тренера и то 9 заслужних и 4 тренера међународног разреда и то укупно од 64 звања
које је определио МОС за резултате из 2013 године. Стручна комисија је на основу
упутства ОКС избодовала и рекорде , што ће доставити за следећу седницу УО.
На захтев УО , шеф рачуноводства Оливера Рађеновић је доставила списак клубова
који дугују по Уовору о измирењу дуга на десет месеци са ССС. УО је закључио и
обавезао Стручну службу да опомене све уговорне дужнике уз напомену да у случају
неизмирења уговорних обавеза клубови-дужници неће моћи да наступају на Првенству
Србије- ваздушно оружје „А“ програм у Ивањици.
На крају дискусије Петковић је подсетио да у извештају са ПЕ из Москве недостаје
финансијски део, који ће бити спреман за наредну седницу УО.
УО је Информацију о раду и реализованим задацима између две седнице са
приложеним допунама једногласно усвојио.
ТАЧКА 3.
Петковић је дао уводна образложења везана пре свега за финансијски извештај који
није дат у изворном тексту УО-у јер има преко 30 страна.
Завршни рачун је благовремено послат у АПР, а ревизорска агенција је урадила
ревизију финансијског пословања Савеза, уз оцену да је пословање Савеза вођено у
складу са законским прописима.У Плану за 2014. планирана су средства за редовну
делатност у износу око 63 милиона од чега је МОС определио 48 а ОКС 15 милиона
динара.
Стевановић је дао пар техничких примедби везаних за извештај комисија, који не би
требало да у материјалу буду издвојени, већ прикључени извештају о раду УО и
његових радних тела. Требало би додавањем фус нота у текст убацити састав сваке
комисије. Машовић је додадо да Извештај о раду УО ССС мора да садржи
информације о имовини Савеза( удео власништва у Шампион комерцу, стан у
Косовској 9...) као и део који се односи на судске спорове (таксативно набројани).

Такође треба додати део –извештај о раду магацина. У Програму рада треба додати
део који се односи на стање стрелишта и нужне поправке, које ће стрелиште „Царева
Ћуприја „ учинити функционалнијим. Из Плана трба избацити оне делове који су већ
реализовани. За неку од наредних седница УО посебно треба расправљати о „
Шампион комерцу“, о увођењу кућног реда на стрелишту и сл. Спасојевић је тражио
појашњење износа од 8 милиона динара за амортизацију. Оливера Рађеновић је
дала објашњење да је амортизација рачуноводствена и књиговодствена категорија и
представља обезвређење основних средстава протеком времена. Примера ради
електронске мете, које су купњене за 500.000 еура, за 5 година књиговодствено ће
вредети 0 динара. Исто је и са компјутерском опремом. Амортизација, за недобитна
правна лица какав је и ССС, представља и показатељ који помаже да се плаћа мањи
порез на имовину. Амортизација није новац, нигде се не фактурише и не пролази кроз
рачун. Машовић је питао да ли се дуг Шотре води као приход или расход. Зорић је
додао да у ВС постоје пренесена средства и пренесене обавезе као могући модел за
оваква потраживања. Рађеновић је одговорила да постоје различити начини
књижења, али да је начин предвиђен у Завршном рачуну по њеној оцени најбољи за
Савез. Вељковић је приметио да у извештају нигде није поменуто информисање, које
је, иако није формирана комисија за информисање, добро функционисало и то
захваљујући пре свега новинару Васић Бранимиру, који као спољни сарадник Савеза
дуго година прати и информише о стрељаштву.
По завршеној дискусији, УО је једногласно уз допуне усвојио предлог
материјала за Скупштину Савеза.
ТАЧКА 4
Спортски директор репрезентације (СДР) Пејовић је дао уводне напомене везане
за финансирање олимпијских кандидата од ОКС у износу од око 166.500 еура и
развојног програма у који су ушли Миловановић Андрија и Бабић Милица у износу око
10.000 еура. Додао је да је план такмичења дефинисан, али да су финансијски
показатељи оквирни и зависе од средстава у МОС-у и ОКС-у. Слично је и са планом
набавки оружја, опреме и муниције. Лично је задовољан резултатима са ПЕ у Москви.
Уз мало спортске среће могла је да се освоји и нека од медаља на пиштољу.
Спасојевић је честитао Пејовићу на медаљама и изразио лично задовољан почетком
рада СДР. Додао је да конкуренција даје увек добре резултате и да ником не треба да
буде загарантовано место у репрезентацији. Затим је затражио да се на сајт ставе сва
критеријумска такмичења, норме за потенцијалне репрезентативце, листа кандидата и
сл. Машовић је рекао да Пејовић има исправан приступ, да није оптерћен именима, а
затим подржао предлог Спасојевића. Усвојен је радни закључак да се уз договор са
СДР ажурирају и окаче на сајт Савеза сва критеријумска такмичења, листе
кандидата за репрезентацију, норме и сл.
УО је једногласно усвојио План и програм рада Репрезентације у 2014.год.
ТАЧКА 5
Петковић је подсетио да је десетак клубова из западног дела Србије покренуло
иницијативу да се СССЦС подели на два дела, источни и западни. Разлог за овакву
измену Статута се образлаже потребом да се смање трошкови организације
регионалних такмичења за клубове који гравитирају у западном делу Србије. Отворена
је дискусија у којој су учествовали сви чланови УО.
Стевановић је као председник Статутарно-правне комисије нагласио да треба да се
прави разлика између Региона као изборнеих јединица- ту ништа није спорно,
Региона као правних лица које учествују у раду Скупштине и Региона у такмичарском
смислу- где се изпуњавају норме за Првенства Србије. Проблем настаје у ове две
функције Региона. Регион Војводине и Београда су дефинисани и као правна лица која
се финансирају из буџета Војводине и Београда и као такмичарски региони. Регион
СССЦС није финансијски покривен већ се финансира искључиво из чланарина; дупло
је већи од од ова два Региона, а трошкови такмичења су иста као за Првенства Србије.

Машовић је истакао да Статут ССС сем Региона као изборних јединица не дефинише
преостале две функције, па се указала потреба да УО својим надлежностима све ово
уреди. Лично је за измену Статута у члану 30 став 4 по коме УО одређује такмичарске
регионе и организаторе регионалних такмичења (алтернатива 1) . Исто рашење је
прихваћано у ЕСК , да у случају да нико не конкурише за организатора ПЕ Извршни
Комитет одређује организатора. Парезановић је испред клубова који су покренили
иницијативу поделе СССЦС истакао да је за мотив искључиво економски и да има за
циљ да се смање непотребни трошкови за Регионална такмичења. У каснијим
договорима клубови су одустали од формирања Региона западне Србије као правног
лица и нове изборне јединице, али су осзали при захтеву да се на СССЦС реши
проблем трошкова за Регионална такмичења. Спасојевић је против мешања УО ССС
у рад Регионалних савеза, а посебно да одређује организатора регионалних
такмичења. У дискусији у којој су учествовали Марић, Пејовић, Релић , Зорић,
петковић, Хоман, Машовић и Стевановић прихваћен је предлог да УО одређује
такмичарске регионе док је одређивање организатора остало у надлежности
Регионалних савеза (члан 30 статута став1-алтерн. 1) Машовић је предложио и
измену члана 44 Статута додавањем 7. тачке- накнаде за издавање дозвола за рад
спортским стручњацима у ССС. Предлози Статутарно-правне комисије су везани за
допуну чланова 23 став 2и 6, члана29. став 2, члана30 став 3 , тачке 4 и брисањем
речи «селектора репрезентације» у тачки 23, става1 члана 30. су једногласно усвојени.
На крају дискусије која је трајала више од 45 минута УО је једногласно усвојио текст
Одлуке о изменама и допунама Статута ССС, који ће ићи на усвајање на следећу
Редовну седницу скупштине Савеза на усвајање.
ТАЧКА 6
Петковић је обавестио УО да се о висини накнаде за издавање дозвола за рад
тренера распитао у други гранским савезим и да се тај износ креће од 6.000 до 12.000
динара за три године, колико важи дозвола. За ССС је предложено 7.500 што је
стављено на сајт и што су неки већ и уплатили. Лазић је предложио да накнада буде
5.000, а Машовић 6.000 динара. После краће дискусије УО је се једним гласом
против (Лазић) донео Одлуку да накнада за издавање дозволе за рад спортских
стручњака-тренера у ССС износи 6.000 (шест хиљада) динара.
ТАЧКА 7
Петковић је информисао УО да се измена Плана јавних набавки за 2014. односи на
форму коју је захтевала УЈН. Возила се не могу набављати из буџетских већ само
сопствених средстава. Постоји иницијатива да спорт буде изузет из Закона о ЈН , или
да се висина средстава повећа са садашњих 400.000 на 3,5 милиона за мале јн,
односно на 8 милиона за велике јн.
УО је једногласно донео Одлуку да се сагласно форми, коју прописује УЈН
измени План јавних набавки за 2014. годину.
ТАЧКА 8
На предлог Скупштине и УО СС Београда , УО ССС је без дискусије једногласно
донео Одлуку о верификацији кандидата Милета Ђапића за избор члана у УО
ССС испред изборне јединице 2- Град Београд. Коначну одлуку ће на следећој
седници Скупштина ССС донети путем гласања представници редовнх чланица
из изборне јединице 2- Град Београд.
ТАЧКА 9
На предлог Председника Машовића, а по жалби СД»Земун –Центар» везано за
бодовање за стипендије за 2013.годину, зашта је конкурисала и Рашета Даница,
УО ССС је једногласно донео Одлуку да потврђује и у свему остаје при одлуци
коју је донеу УО Савеза у ранијем сазиву.
Образложење овакве одлуке је да би
дејства сваке другачије одлуке било закаснело и не би могло да произведе друго

правно дејство, нити бодовање за стипендије на основу постојећих критеријумима
може бити другачије од већ урађеног.
ТАЧКА 10
Купрешанин је у име Статутарно-правне комисије образложио предлог који је
достављен члановима УО. За пуноважан списак редовних и придружених чланица
недостају још документа за три клуба из Централне Србије као и докази о уплати
годишње чланарине, који ће се ажурирати када Савез достави рачуне, а на основу
података из верификованог листа удружених чланица. На основу свега изнетог УО је
једногласно донео Одлуку да се одлучивање о верификацији удружених чланица
за 2014. годину одлаже до следеће седнице УО , до када се сви подаци морају
провертити и ажурирати.
РАЗНО
А)Петковић је прочитао допис ИССФ којим се ССС опомиње за неплаћање дела
котизације у износу од 7.260 еура са ПЕ у Београду 2011,чији је домаћин био БГ СЦ
«Ковилово» . Остављен је рок да се до 12. 04. 2014. измири дуг, у супротном може
доћи до изрицања забране наступа наше репрезентације на Светским куповима и
Сверским првенствима. У Плану Савеза не постоји ставка за овај трошак. Машовић је
прочитао Уговор од 27. 07. 2011. између ССС И БГ СЦ «Ковилово» из кога се не види
јасна обавеза БГ СЦ «Ковилово» за плаћање дела котизације према ИССФ.
Стевановић и Петковић су се позвали на Протокол ССС и БГ СЦ «Ковилово» и
Уговор између ИССФ и БГ СЦ «Ковилово». Машовић је инсистирао да Савез што
хитније од ИССФ затражи копију свих уговора везану за организацију ПЕ у Београду
2011, како би ССС могао да аргументовано одговори на захтев ИССФ.
УО је донео закључак да је ССС упознат са дописом ИССФ, те да се
руководство Савеза обавезује да прибави сву потребну документацију везану за
ПЕ у Београду 2011, како би се аргументовано одговорило на допис ИССФ.
Б) Петковић је информисао УО да треба донети Одлуку о аплицирању за тренерску
награду према МОС за освојене медаље на ПЕ у Москви. Уредбом о националним
признањима и наградама остварене су награде за два стрелца и два тренера и то
Андреа Арсовић у износу од 15.000 еура и Ивана Максимовић у износу од 10.000 еура
као и за тренере СДР Срећка Пејовића и Драгана Доневића. Један од услова је да су
тренери били присутни на такмичењу на коме су освојене медаље као и да су на
такмичења послати одлуком органа управљања, у овом случају УО ССС.
На ПЕ у Москви су били сем СДР Пејовића и тренера кординатора Доневића (за
пушку) били и тренери координатори Аруновић Јелена и Александар Златић ( за
пиштољ). Они не конкуришу на награде, јер на пиштољским дисциплинама нису
освојене медаље. Према Препоруци УО ССС о подели награда које по оствареном
резултату стрелца припадају тренеру (тренерска награда) деле се и то : 50 % личном
тренеру, 20% Спортском директору репрезентације , 20% тренеру координатору и
10% Савезу. Применом овакве процентуалне поделе 20% тренерска награде припада
Пејовићу као СДР од медаље коју је освојила Арсовић Андреа и 20% од тренерске
награде за медаљу коју је освојила Максимовић Ивана, што износи око 5.000 еура ;
Доневићу припада 50% као личном тренеру Арсовић Андрее+20% од исте као тренеру
координатору као и 20% од тренерске награде за медаљу Иване Максимовић као
тренеру координатору , што износи око 12.500 еура. Од награда се одбија део по
основу поереза, Машовић је затражио да му са што пре достави текст поменуте
Препоруке.
УО је једногласно донео Одлуку о апликацији за тренерске награде према МОС
за Пејовић Срећка и Доневић Драгана за сребрну и бронзану медаљу – ваз.
пушка , сениорке појединачно, освојене на ПЕ одржаном од 26. 02. до 06. 03.
2014. у Москви.

В)Вељковић је информисао УО да је у току реституција 6,3 ХА земљишта коју
потражује на основу ваљаних докумената СД»Панчево 1813». Постоји и скраћени
поступак укњижбе таквог земљишта за све титулате који су право својине стекли пре
06. 04.1941. године. На основу неправоснажних решеља Пореске управе града
Панчева «СД Панчево 1813» дугује 12 милиона динара само за главницу. На сва
решења су уложене жалбе и за већину је по Вељковићу поступак у току. Обављени су
и разговори и у Градском већу Панчева, Управи за катастар, Дирекцији за грађевинско
земљиште Панчева, Јавном правобранилаштву Панчева , али конкретан договор није
постигнут.
Председник Машовић је понудио своју стручну помоћ, истичући да се ради о врло
сложеним процесима и да за почетак Вељковић мора да иницира састанак на коме ће
бити градоначелник или потпредседник градског веће као и представници поменутих
градских структура.
ОУ једногласно донео радни закључак да ће се ССС и Председник Машовић
активно укључити у проблем око реституције и дуговања СД «Панчево 1813»
везана за неизмирене обавезе према Пореској управи града Панчева.
Г)Марић је испред Стручне комисије предложио УО да као и до сада учествује у
партиципацији трошкова у износу од 50% за учеснике Курса«Д» ИССФ, који се
одржава од 20 до 23. 03. 2014 у Бару. Цена курса је 250 еура,а пријављеноје 5
учесника из Србије, који су се пријавили по огласу који је био благовремено окачен на
сајт Савеза. Спасојевић је прокоментарисао да је партиципација предвиђена
Финансијским планом, али да се односи само на Курс за оперативне тренере.
Вељковић је рекао да би СД»Панчево 1813» у случају да Савез не учествује у
трошковима било поново оштећено, јер на поменути курс треба да иду и два члана из
дружине. После дискусије у којој су учествовали Спасојевић , Марић ,Хоман,
Вељковић и Машовић УО је донео Одлуку да се одлаже одлучивање о учешћу
ССС у трошковима у износу од 50% за Курс «Д» ИССФ –а, који са одржава у
Бару од 20 до 23. марта 2014 . за наредну седницу УО.
Д) МАШОВИЋ је сагласно члану 30. тачка 17. Статута ССС предложио УО да донесе
одлуку о замени два члана Стручна комисије. Предложио је да се Стефановић
Милутин и Доневић Драган замене Максимовић Гораном и Спасојевић Миомиром.
Образложење за ово је да у складу са Правилником о стручном раду у ССС, не
постоји могућност да иста лица, истовремено буду чланови и Стручне комисије и
Стручног штаба репрезентације. УО је донео Одлуку којом се Стефановић Милутин
и Доневић Драган у Стручној комисији замењују новим члановима Максимовић
Гораном и Спасојевић Миомиром.
На ову одлуку је реаговао Марић истичући да овакав начин мењања чланова Стручне
комисије није коректан према председнику комисије, који као и сви председници
комисија Савеза самостално бирају себи сараднике. Машовић је подсетио Марића да
су о овоме најмање два пута разговарали , да су се о једном имену договорили и да он
као Председник више није могао да чека на одлуку Марића. Његов став је крајње
принципијалан, и да има исто мишљење и када је је изабран Стручни штаб и сада
када предлаже замену два члана. Ово је поткрепио и цитирањем чланова Статута као
и Правилника о стручном раду (члан 4. став 2. тачка 9. и 10) који недвосмислено
указује на то да иста лица на могу сама себи анализирати планове, програме рада и
извештаје и давати предлоге и сугестије. Марић је истакао да му није одређен рок за
измену чланова Стручне комисије; да комисија обавља врло обиман и сложен посао
који захтева много ангажовања и да ако не постоји уиграна екипа овај посао се не
може квалитетно одрадити, па ће и УО имати штете. Спасојевић је рекао да он не
инсистира да буде у Стручној комисији и да можда уместо њега треба предложити
другог кандидата. Тошић и Вељковић који су покушали да измире ставове.УО је остао
при донетој одлуци о замени чланова Стручне комисије.

Седница УО је завршена у 19 10 часова. Записник је састављен 18. 03.2014.године.

записничар
Слободан купрешанин

оверава Председник ССС
Синиша Машовић

