Датум: 16.01.2019. године
Београд
Записник
са телефонског састанка УО
На основу правилника о раду УО МСС о телефонском и е-маил изјашњавањем правим
следећи записник о телефонској седници УО:
По следећем дневном реду:
1. Категорисани спортисти и тренери;
2. Завршетак радова на Београдском сајму.
--------------------------------------

АД 1
Поштовани чланови УО,

МСС је у обавези да Олимпијском комитету Србије преда списак категорисаних тренера и
такмичара за сезону 2017/18
Тренери који су у предходној сезони испунили услове су:
Данило Перовић
Владимир Мања
Лазар Јарамазовић
Сва тројица су услове стекли на основу Правилника Министарства за омладину и спорт о
националној категоризацији спортских стручњака - два такмичара који су добили категорију
врхунског спортисте националног ранга.
Такмичари који су у предходној години испунили услове за статус врхунског спортисту
националног ранга су:
Данило Сантрач
Милица Кецман
Вељко Ћук
Марија Ковачевић
Бојана Кљајић
Марко Кљајић
Напомињемо да се усвајање ове листе односи искључиво на добијање статуса спортисте а
не и за добијање стипендије. Одлука о стипендирању биће накнадно донесена.
Молим чланове УО МСС да се изјасне да ли су да се усвоји предходна листа категорисаних
тренера и спортиста.
Резултат гласања:
АД 1.

Дејан Руски
Зоран Коврлија
Жарко Бојовић
Драган Макевић
Лука Николић

-

Да
Да
Да
Да
Да

----------------------------------------Сходно резултатима гласања УО је донео једногласну

ОДЛУКУ
Усваја се листа категорисаних тренера и спортиста:
Тренери:
Данило Перовић
Владимир Мања
Лазар Јарамазовић
Такмичари:
Данило Сантрач
Милица Кецман
Вељко Ћук
Марија Ковачевић
Бојана Кљајић
Марко Кљајић

----------------------------------------

АД 2

Као што знате приводе се крају радови на Београдском сајму ради оспособљавања сале коју заједно
користе МСБ и МСС за грејање и самим тим и тренинге у зимском периоду.
Мачевалачки савез Београда је већ дао више од 300.000,00 динара за радове и опрему али за
коначну реализацију пројекта недостаје још око 13.000,00 динара за радове и материјал у вези
довођења струје за грејање. Од ове суме Мачевалачки савез Београда обезбедио је 60.000,00
динара.
Питање за чланове УО МСС гласи:
Да ли сте за то да Мачевалачки савез Србије плати преостали део недостајајућих средстава за
привођење намени сале на Београдском сајму у износу од 70.000,00 динара?

Резултат гласања:
АД 1

Дејан Руски
Зоран Коврлија
Жарко Бојовић
Драган Макевић
Лука Николић

-

Да
Да
Да
Да
Да

Сходно резултатима гласања УО је донео једногласну

ОДЛУКУ
Мачевалачки савез Србије ће покрити трошкове сређивања сале на Београдском сајму
у износу од 70.000,00 динара

Зоран Тимић
Записничар

Дејан Руски
Председник УО

