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УДРУЖЕНИМ ЧЛАНИЦАМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА ЗА ОРГАНЕ САВЕЗА 

 

 

На основу члана 40.т.5. Статута ССС и члана 4.ст.1. Пословника о раду Скупштине, 

расписујем изборе за органе Савеза, који ће се одржати у фебруару 2017. године на 

изборној седници Скупштине Савеза коју ћу накнадно сазвати. Сагласно  одредбама  

Статута, на предстојећој изборној седници Скупштине, бираће се председник Савеза 

(истовремено и Председник Управног одбора Савеза); затим 6 чланова Управног одбора, 3 

члана Надзорног одбора Савеза, а 4 члана именује новоизабрани председник Савеза.  

Кандидата за Председника Савеза може предложити свака удружена и верификована 

чланица, независно од изборних јединица (Војводина, Београд, Централна Србија и 

Косово и Метохија).  

Кандидате за чланове осталих органа Савеза, удружене чланице могу предлагати за 

изборну јединицу којој припадају, стим што предложени кандидати морају бити  из исте 

изборне јединице из које је предлагач. 

Кандидати за изборне функције могу се предлагати из реда стрелаца, стрељачких, 

спортских и друштвених радника, као и из других категорија грађана,за које се основано 

очекује да могу дати значајан допринос развоју стрељаштва учешћем у раду органа 

Савеза, стручно, финансијски или на други начин помоћи Савезу у остваривању његових 

циљева и задатака. 

Ради избора најбољег кандидата пожељно је да чланице Савеза пре достављања предлога 

кандидата изврше претходне консултације и усагласе предлоге са осталим чланицама из 

исте изборне јединице. 

 У вези с тим подсећамо на следеће одредбе Статута и Пословника: 

 » Основне стрељачке организације,њихови савези и друге организације из члана 1. овог 

Статута (у даљем тексту: чланице), самостално и добровољно одлучују о свом 

удруживању у Савез и о иступању из Савеза. У Савез се могу удруживати само она правна 

лица која су уредно регистрована код надлежног државног органа / АПР, доставе тражена 

документа, прихвате Статут Савеза и плате чланарину» 

У савез се могу удружити редовни, придружени и почасни чланови. 

а) редовни чланови -  су удружене стрељачке организације које поред осталих услова 

прописаних овим Статутом имају најмање три такмичара у «А», «Б» или «Ц» програму на 

регионалним првенствима или на такмичењима вишег ранга и стрељачки савези.  

б) придружени чланови – су удружене стрељачке организације које имају мање од три 

такмичара у «А»,»Б» и «Ц» програму на регионалним првенствима или на такмичењима 

вишег ранга, са наведеним статусом, који може трајати најдуже годину дана од дана 

стицања статуса придружене чланице, или које нису наступале на такмичењу по 



Календару савеза из претходне године и спортско-стручна удружења из области спортског 

стрељаштва. 

в) почасни чланови - заслужна физичка и правна лица проглашена од стране Савеза. 

Одлуку о удруживању организације у Савез и одлуку о проглашењу почасног члана 

Савеза доноси Управни одбор Савеза, и о томе издаје одговарајући сертификат, објављује 

га у службеном гласилу Савеза, а обнову удруживања верификује стручна служба Савеза у 

регистру удружених организација.  

Скупштину Савеза, у складу са одредбама Статута, по принципу делегирања, чине 

овлашћени представнции чланица Савеза које Управни одбор верификује на својој 

седници која претходи седници Скупштине и то: 

- по један овлашћени представник сваке од редовних чланица Савеза 

- по један заједнички представник придружених чланица и/или почасних чланова 

Савеза, који је овлашћен од више од половине тих чланица из сваке од изборних 

јединица. 

Од предложених кандидата за чланове Управног одбора из  изборних  јединица Београд, 

Војводина и Централна Србија и Косово и Метохија бирају се по 2 члана, а за чланове 

Надзорног одбора из истих изборних јединица бира се по 1 члан. 

У изборној јединици Централна Србије и Косово и Метохија ,посебно се бирају по један 

члан Управног одбора са подручја такмичарских региона «Источна Србија» и «Западна 

Србија» 

Четири члана Управног одбора именује Председник Савеза. 

Предлози кандидата за поједине функције морају бити краће образложени и достављају се 

Савезу најкасније 31. децембра 2016. године до 12,оо часова, уз напомену да предложени 

кандидати морају дати своју сагласност на кандидатуру и испуњавати услове о 

инкопатибилности функција у органима Савеза предвиђених Законом о спорту Републике 

Србије и Статуом Савеза, а  у складу са чланом 33 и 99 Закона о спорту Републке Србије и 

чланом 25 Статута Савеза. 

Напомена: 

За потребна објашњења у вези са неведеним можете се обратити Генералном секретару 

ССС. 

У Београду, 23.11.2016. 

 

 

                                                                                                Председник Савеза 

                                                                                       Синиша Машовић, дипл. прав. 

                                                                                          

 


