ОДЛУКЕ СА 42. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ У 25. 12. 2015. СА
ПОЧЕТКОМ У 12,15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА САВЕЗА

Присутни: председник Машовић Синиша, потпредседници Релић Небојша и
Обрад Стевановић( дошао касније, присутан од 5. тачке дневног реда),
чланови УО Вељковић Синиша, Хоман Витомир, Ђапић Миле, Спасојевић
Миомир, Зорић Бошко, Парезановић Милан и Тошић Зоран, ген. секретар
Ненад Петковић, спортски директор репрезентације (СДР) Пејовић Срећко,
Марић Никола-Стручна комисија и записничар Купрешанин Слободан.
Одсутан члан УО Лазић Жељко.
УО је после дискусије једногласно усвојио следећи ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 41. редовне седнице УО
2. Информација о раду и реализованим задацима између две редовне
седнице УО
3. Разматрање и усвајање извештаја Спортског директора репрезентације са
међународних такмичења у Загребу и Ђеру као и предлога за састав
репрезентације за такмичења у Рушама и Минхену.
4. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије:А) Листа рекорда ССС,
Б) Листа најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера у 2015. години
В)Предлог листе категорисаних спортиста, Г) Усвајање ранг листе
стипендиста за 2016. годину
5. Разматрање жалбе на одлуку Судијске комисије
6. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана јавних набавки Савеза
за 2016. годину
7. РАЗНО : Доношење одлуке о висини чланарине за удружене чланице за
2016. годину
Због озбиљности и значаја, информација везана за активности око
формирања Стрељачког савеза Западне Србије се неће разматрати под
тачком 7- Разно, већ на следећој редовној седници као посебна тачка.

ТАЧКА 1- УО је, уз примедбе председника Машовића на записник под тачком
РАЗНО-В, а везано за његову дискусију, једногласно усвојио Записник са
41. редовне седнице УО
ТАЧКА 2- УО је по усмено допуњеном извештају од стране ген. секретара
једногласно усвојио информацију о раду и реализованим задацима између
две редовне седнице УО. Такође су усвојени и следећи радни закључци:
- задужује се ген. секретар да по обављеном разговору са Марић Николом и
Подрашчић Петром уговоре услове и одреде кандидате за спровођење
обуке за рад на електроници коју поседује Савез,
-Задужује се ген. секретар да до следећег заседања УО састави предлог
уговора који би закључили ССС и Миленко Себић из Београда, у циљу
његовог ангажовања као оружара Савеза, који би послове обављао у оквиру
делатности „Шампион комерца“ д.о.о. Београд, што би било регулисано
посебним уговором.
- Задужује се генерални секретар да до следећег Управног одбора, у циљу
припреме наредних седница УО ССС и одлучивања, припреми и стави на
увид председнику УО ССС следећу документацију:
1. уговоре и другу документацију којима је до сада регулисан однос између
ССС и Шампион комерца д.о.о. као привредног друштва,
2. важећи акт о систематизацији радних места са описом послова и радних
задатака у Стручној служби Савеза,
3. одлуку о избору садашњег генералног секретара савеза.
ТАЧКА 3- Једногласно су усвојени извештаји Спортског директора
репрезентације са међународних стрељачких турнира HUNGARIA-OPEN- ЂерМађарска (27-29.11. 2015.) и МЛАДОСТ-TROPHY-Загреб-Хрватска (05-06.12.
2015. године)
УО је једногласно прихватио предлог ген. секретара и спортског директора
репрезентације да трошкове за такмичења у Рушама –Словенија и МинхенуНемачка, а које не покрива ОКС ( покрива само превоз и смештај за стрелце
из Програма РИО 2016.) сносе клубови и стрелци уз могућност рефундирања
трошкова од стране ССС и то кроз стрељачки материјал из магацина Савеза
или у новцу (када га за ову намену буде било).
УО је једногласно прихватио предлог састава репрезентације за међународна
такмичења у Рушама и Минхену уз давање овлашћења спортском
директору репрезентације да сам састави коначан списак и о томе
благовремено писмено обавести чланове УО ради верификовања списка.

На међународно такмичење које се одржава у Рушама-Словенија од 16-17.
јануара 2016. из Програма РИО 2016. иду:
СЕНИОРИ ПУШКА:Стефановић Милутин, Плетикосић Стеван, Себић Миленко
СЕНИОРКЕ ПУШКА: Анђушић-Максимовић Ивана и Арсовић Андреа
СЕНИОРИ ПИШТОЉ: Микец Дамир и Гргић Димитрије
СЕНИОРКЕ ПИШТОЉ: Јасна Шекарић, Аруновић Зорана и Величковић
Бобана
као и стрелци из јуниорских категорија ван Програма РИО 2016. (по 4
стрелца) на пушци и пиштољу у мушкој и женској конкуренцији (укупно 16).
Тренери су Доневић Драган, Максимовић Горан, Горан Микец, Марковић
Бобан,Аруновић Јелена, Гргић Митја и Срећко Пејовић, као и тренери за
јуниорске категорије Икер Саша и Нешковић Сретен.
На међународно такмичење које се одржава у Минхену-Немачка 27-30.
јануара 2016. из Програма РИО 2016. иду:
СЕНИОРИ ПУШКА:СтефановићМ илутин,Плетикосић Стеван и Себић Миленко
СЕНИОРКЕ ПУШКА: Анђушић-Максимовић Ивана и Арсовић Андреа
СЕНИОРИ ПИШТОЉ: Микец Дамир и Гргић Димитрије
СЕНИОРКЕ ПИШТОЉ: Аруновић Зорана и Величковић Бобана
као и стрелци из јуниорске категорије ван Програма РИО 2016. (по 3 стрелца)
на пушци и пиштољу у мушкој и женској конкуренцији (укупно 9). Тренери су
Доневић Драган, Максимовић Горан, Горан Микец, Марковић Бобан,
Аруновић Јелена, Гргић Митја и Срећко Пејовић, као и тренери за јуниорске
категорије Икер Саша и Нешковић Сретен.
ТАЧКА 4- УО је једногласно усвојио А) Листу рекорда ССС, и прелиминарно
Б) Листу најуспешнијих клубова, стрелаца и тренера у 2015. години
В)Предлог листе категорисаних спортиста, Г) Ранг листу стипендиста за
2016. годину, уз радни закључак да се листе Б,В,Г због могуће грешке, што
пре објаве на сајту Савеза, како би заинтересовани могли да благовремено
укажу на евентуалне грешке и пропусте.
ТАЧКА 5- УО је са једним гласом против (Вељковић), на измењени предлог
Судијске комисије, преиначио првостепену одлуку Судијске комисије.
Првостепеном одлуком се технички делегат Синиша Вељковић и судије
Александра Ивошев и Миодраг Фрич , због повреде правила такмичења и
дозволе наступа стрелцу на такмичењу без такмичарске легитимације, као и
учествовању клуба, који у том тренутку није био учлањен у ССС, кажњавају
забраном суђења у року од три месеца. Другостепеном одлуком УО се судије
Александра Ивошев и Миодраг Фрич ослобађају одговорности, а технички

делегат Синиша Вељковић проглашава одговорним и кажњава меромОпомена.
ТАЧКА 6- После додатних објашњења, исправки техничких грешака и
брисања позиције 23, УО је једногласно усвојио Годишњи план јавних
набавки Савеза за 2016. годину
ТАЧКА 7-РАЗНО- ОУ је једногласно донео Одлуку о висини чланарине за
2016. годину за удружене чланице, која ће као и до сада бити 2.000 динара за
чланице које наступају само на националном програму, 5.000 динара за
чланице које наступају на међународном програму и 15.000 динара за
чланице које се сем спортског програма баве и комерционалним
активностима ( обука и сл).

Записник о Одлукама са 42. редовне седнице УО Савеза је састављен 29.
децембра 2015. године.

ЗАПИСНИЧАР
Купрешанин Слободан

ПОТВРЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК ССС
Машовић Синиша

