
  ОДЛУКЕ СА 8. СЕДНИЦЕ УО ССС ОДРЖАНЕ 05. 11.2013. У ПРОСТОРИЈАМА 
                                 САВЕЗА СЕ ПОЧЕТКОМ У15,00 ЧАСОВА 

 

 

   

     Председник Машовић је поздравио све присутне и пожелео успешан рад.        
После краће дискусије једногласно је усвојен следећи   ДНЕВНИ РЕД: 

1.  Усвајање записника са 7. седнице Управног одбора 

2. Информација о раду и реализованим задацима Савеза 

3. Доношење Одлуке о избору Спортског директора репрезентације  

4. Информација о набавци и расподели МК муниције у 2013. години. 

5. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије  

6. Разматрање предлога Статутарно- правне комисије за измене и допуне 
Дисциплинског правилника ССС  

7. Доношење Одлуке о покретању поступка за измене и допуне Статута ССС  

8. Доношење Одлуке о расписивању избора за члана УО из изборне јединице 
2- Град Београд 

9. Доношење Одлуке о потписивању Уговора о спонзорству   

10. Разно:  А/ Информација Министарства везана за родну равноправност  

                    Б/ Захтев Качавенде Уроша везано за добијање Хрватског 
држављанства. 

 

 

ТАЧКА   1.   Записник са  7. седнице УО  је без придмедби једногласно усвојен. 

 

ТАЧКА 2. По закљученој дискусији УО је уз допуне једногласно усвојио          
Информацију о раду и реализованим задацима Савеза.  

                     

      ТАЧКА   3.   УО је једногласно донео Одлуку од четири тачке: 

 
1. За Спортског директора репрезентације, на период до завршетка олимпијског 

циклуса „2013-2016“, именује се кандидат СРЕЋКО ПЕЈОВИЋ 
2. Послове из своје надлежности утврђене прописима Савеза, Спортски 

директор репрезентације обављаће у радно-правном статусу и под условима 
које је прихватио у пријави на конкурс и у складу са прописима и одлукама 
органа Савеза; 

3. У складу са овом одлуком, законом и прописима Савеза, са Спортским 
директором репрезентације из тачке 1 ове Одлуке, Савез ће закључити 
одговарајући уговор; 

4. Преузимањем дужности Спортског директора репрезентације од стране 
Срећка Пејовића, Горан Максимовић се разрешава функције вршиоца 
дужности Селектора репрезентације. 

5.  
 
 



       ТАЧКА   4.      

 А- Информација о набавци и расподели МК муниције у 2013. години је 
једногласно усвојена, уз рок да до 31. 12. 2013. чланице могу откупити 
распоређену МК муницију. 
 Б-   Критеријуме за расподелу допунити наступима на Државним првенствима. 
 В -  УО је једногласно донео Одлуку о продаји  МК муниције из магацина Савеза, 

а да ће цену, по обављеној анализи, одредити Стручна служба Савеза  

 

ТАЧКА   5.   А-  Нови категоризациони резултати за дисциплине ваздушна 

пушка (м и  ж) и 60 лежећи (м).   

УО је једногласно прихватио предлог Стручне комисије ССС 

                         Б- Предлог за израду Правилника о лиценцирању и Правилника о 

категоризацији спортских стручњака у стрељаштву. 

  

                 После краће дискусије УО је једногласно донео Одлуку: 

 

        У циљу израде предлога Правилника о лиценцирању и Правилника о 

категоризацији спортских стручњака у стрељаштву формира радна група  са 

Миомиром Спасојевићем као председником, затим члановима Владимиром 

Јевтићем, Николом Марићем, Гораном Максимовићем и Слободаном 

Купрешанином . Рок за израду предлога је половина децембра. 

                          

                             В- Предлог измена Календара такмичења ССС за  2013. годину и 

предлог Календара такмичења за 2014. Годину.После краће дискусије 

једногласно су сувојене следеће одлуке: 

   -Усваја се Календар такмичења за 2014.годину уз следеће измене: термини за 

такмичења под бр. 36 ,37, 38 ће накнадно бити одређена;  такмичење под бр.42 се 

помера за 6-7 септембар;  термини за такмичења под бр. 44 и 45 се ротирају; 

такмичење под бр. 47- Финале лиге младих Европе ће се одржавају у Смедереву 

4и5 октобра 2014. 

   -Расписује се Конкурс за организаторе такмичења по Календару  такмичења 

ССС као и  Конкурс за организаторе Кампова перспективних стрелаца ССС. Рок 

за пријаве је до 31. 12, 2013. Године.   

                           Г-   Предлог за исплату дневница за ангажовање тренера за 

Кампове  у 2014 години 



После краће дискусије УО је једногласно  донео Одлуку да се Финансијским планом 

за 2014 предвиде  средства за хонорарно ангажовање тренера у складу са 

законским прописима. 

                           Д- Предлог меморијалних такмичења  

УО је прихватио предлог Стручне комисије за организацију меморијалних 

такмичења у 2014. и задужио Комисију за награде и признања да састави предлог 

Календара меморијалних такмичења за 2014. за УО. 

                           Ђ- Информација о Конкурсу за оперативне тренере 

УО је једногласно  прихватио информацију Стручне комисије о Курсу за 

оперативне тренере и задужио формирану радну групу да приликом израде 

правилника има у виду и  понуђене предлоге, везане за суфинансирање стручног 

усавршавања од стране ССС. 

  ТАЧКА  6.      УО је једногласно усвојио предлог Статутарно-правне комисије о 
донео Одлуку о измени члана 14. Дисциплинског правилника ССС који сада 
гласи.  „Ко даје, износи, проноси или користи нетачне, преиначене или лажне 
податке или исправе о себи, другом лицу, клубу, савезу, спортском такмичењу 
или спортскoм резултату или се понаша супротно спортском етичком кодексу, 
чиме се могу ометати припреме, спровођење и документовање такмичења, 
умањити резултат клуба или репрезентације, нанети штета интересима или 
угледу клуба, савеза или спорта, или нарушити односи међу спортистима, 
спортским радницима или клубовима, казниће се опоменом или забраном 
наступа на такмичењима или забраном вршења функције у трајању од једног 
месеца до једне године. 
                Ко радњама из става 1 овог члана омете припреме, спровођење и 
документовање такмичења, умањи резултат клуба или репрезентације, нанесе 
штету интересима и угледу клуба, савеза или спорта, или наруши односе међу 
спортистима, спортским радницима или клубовима, казниће се забраном наступа 
на такмичењима или забраном вршења функције у трајању од 3 месеца до 2 
године.“ 
 
 
   ТАЧКА  7.       На иницијативу удружених  чланица као и одлуке Супштине од 28. 
03.2013.предложено је УО да покрене поступак измене и допуне Статута ССС. УО 
је ценећи из више разлога потребу за изменом и допуном Статута донео следеће                   
                                                              Одлуке: 
 
      А-  У складу са чланом 3.ст 2. Пословника о раду Скупштине ССС, покреће се 

поступак за доношење одлуке о изменама и допунама Статута Стрељачког 

савеза Србије. 

        Б-   Овлашћује се Комисија за статутарно-правна питања, да у  складу са 

предвиђеном процедуром, сачини нацрт Измена и допуна Статута, спроведе 

јавну расправу и предложи Управном одбору текст предлога одлуке о измена и 

допуна Статута ССС. 

         В-  Управни одбор ће усвојени текст предлога одлуке о Изменама и 

допунама Статута ставитни на одлучивање на првој редовној седници 

Скупштине Савеза 



 

      ТАЧКА  8.           Како УО  тренутно чини десет уместо једанаест чланова 

(недостаје један члан из изборне јединице  2 Град Београд) у циљу попуне 

састава УО, чланови УО су једногласно  донели следеће Одлуке : 

А -   У складу са Статутом и Пословника о раду Скупштине ССС, утврђује се 

потреба  за расписивањем  избора за једног члана Управног одбора из 

изборне јединице 2 Град Београд. 

Б-   Председник Савеза ће у складу са статутарним овлашћењем расписати 

избор за једног члана УО из изборне јединице 2 Град Београд 

В-   По спроведеној процедури, избори за члана Уо из изборне јединице 2 

Град Београд одржаће се на првој редовној седници Скупштине Савеза. 

  

     ТАЧКА  9.          УО је после краће дискусије  донео Одлуку да прихвата Уговор 

о спонзорству са ELEY  у начелу и овластио Председника Машовића и Ген. 

Секретара Петковића да у року од највише 15 дана доставе допис ELEY са 

тражењем  објашњења о нејасним ставкама  уговора, а по добијању објашњења и 

евентуалног  презентирања нашег  предлога уговора. 

 

   ТАЧКА  10.  А-  ОУ је задужио Петковића да  у што краћем року упути допис  

везан за ову материју надлежном министарству. 

                      Б-  После дискусије у којој су учествовали сви чланови УО као и 

присутни, је закључено да би пре доношења било какве одлуке било 

сврсисходно посаветовати се у ОКС. Задужује се Петковић да у ОКС добије 

додатне информације како би се  поступило најповољније по ССС.  

  Седница је завршена у 19,10 часова 

 

 

 

 

        ЗАПИСНИЧАР                            У Бгд 07.11. 2013.                 ПРЕДСЕДНИК  ССС   

СЛОБОДАН  КУПРЕШАНИН                                                           СИНИША МАШОВИЋ  


