СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ЗАПИСНИК
СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ОДРЖАНЕ 31. 05. 2016. СА ПОЧЕТКОМ У 13,15 ЧАСОВА У САЛИ 1
ГО НОВИ БЕОГРАД

Председник Савеза Машовић Синиша је поздравио све присутне
делегате, госте, новинаре, чланове УО и НО и пожелео Скупштини успешан
рад. Посебно је поздравио Данета Корицу, испред Спортског савеза Србије и
изразио лично задовољство што ова челна спортска организација прати и
подржава рад нашег Савеза. Замолио је да сви делегати предају овлашћења,
како би се утврдио кворум. Затим је подсетио на неке одредбе Статута и
Пословника о раду Скупштине које су битне за рад Скупштине. У Савез је
удружено 83 редовне чланице са правом гласа и 6 придружених чланица, које
по важећем Статуту немају право гласа. За рад и пуноважно одлучивање је
потребно присуство делегата најмање 42 редовне чланице. Подсетио је да
прво дискутују делегати па остали присутни уз временско ограничење до 5
минута, што није баш фиксно. Све чланице су добиле материјал за Скупштину у
роковима предвиђеним Статутом, а на седници је подељен и извештај НО који
је састављен касније.
У наставку седнице председник је прелиминарно предложио, до
утврђивања кворума и услова за пуноважно одлучивање, састав радних тела
Скупштине: Радно председништво: Машович Синиша- по функцији и
чланови Алемпијевић Драган и Ђапић Миле
Верификациона комисија : Максимовић Горан-председник и
чланови Лазић Жељко и Антонијевић Слађана
Записничар: Купрешанин Слободан и оверачи записника
Хомен Витомир и Доневић Драган
Скупштина је једногласно прихватила предлог радних тела
Скупштине.
Председник Верификационе комисије Максимовић је саопштио да је
на седници скупштине од 83 делегата са правом гласа присутно 47 делегатата,
тако да су у складу са члановима 23 и 26 Статута испуњени услови за рад и
пуноважно одлучивање. Скупштина је једногласно донела Одлуку о
испуњености услова за рад и пуноважно одлучивање. Затим је Скупштина
једногласно верификовала раније донету Одлуку о избору радних тела
Скупштине. На предлог председника Машовића једногласно је донета
Одлука да се одлучивање на Скупштини обавља јавним гласањем.
Скупштина је једногласно , без дискусије усвојила предложени
Дневни ред ,уз напомену да се под тачкама 3 до 6 дискутује обједињено, а
да се гласање обавља за сваку тачку посебно:

ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тела: Радно председништво -3 члана
Верификациона комисија - 3 члана
Записничар и два оверача записника
Верификација записника са седнице Скупштине од 25. маја 2015.год.
Разматрање и усвајање Извештаја ораду Савеза за 2015. год.
Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2015. год.
Разматрање и усвајање Извештаја НО Савеза за 2015. год
Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана за 2016
Разматрање и усвајање Статута Савеза и доношење одлуке о
изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Савеза
8. Разно
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Седница се тонски снима, а делегати су дужни да пријаве своју дискусију.
Минутом ћутања је одата почаст дугогодишњем стрељачком раднику Бранку
Гудељевићу и свим стрелцима и стрељачким радницима који су преминули
између две седнице Скупштине Савеза
.
ТАЧКА 2- Председник је затим отворио расправу поводом записника са
предходне скупштине, уз напомену да се у складу са статутарним роковима
записник објављен на сајту Савеза. Скупштина је једногласно , без примедби
верификовала записник са седнице Скупштине од 25. маја 2015.год
Председник је затим дао реч Данету Корици, који је поздравио скуп у име
председника Шоштара и секретара Спортског савеза Србије Батеза и своје
име и пожелео успешан рад на Скупштини. Спортски савез Србије перманентно
прати резултате и подржава рад Стрељачког савеза Србије. Доказ за то је и
овогодишња Мајска награда, коју је узмеђу осталих добио и стрелац Микец
Дамир, од кога се много очекује на престојећој олимпијади. Нови Закон о
спорту доноси бољитак спорту и спортистима. Ова година је олимпијска и све
су наде упрте у наше спортисте , а поготово стрелце, који су нацију увек
обрадовали освајањем медаља. Искрено се нада да ће после Олимпијаде , и
стрелци, као што су и атлетичари, добити свој дом,а који су по резултатима
одавно заслужили. На крају је пожелео спортску срећу и освајање што више
медаља са ЛИО из Риа стрелцима и свим српским олимпијцима.
Председник Машовић се захвалио Корици на лепим речима, а затим
се обратио делегатима уводним излагањем.
Разлог зашто се ова Скупштина одржава крајем маја је ступање на
снагу новог Закона о спорту и усклађивање организације, рада и општих аката.
Наредна Скупштина је изборна, па на време треба усвојити нови Статут, како
би се избори спровели по Статуту усклађеном са Законом о спорту. Такође и
удружене чланице морају своје Скупштине одржати, усвојити и реггистровати
клупске статуте најкасније до 16. фебруара 2017. године. Стрељачки савез
Србије је за 2015. год. испунио програмске циљеве уз остваривање врхунских
резултата и освајања 9 олимпијских квота. Први пут се догодило да су средства
за редовну делатност од МОС-а уплаћена већ у јануару, што је за сваку похвалу
и што би требало постати правило. Принцип „ једнаких шанси за све„ је дао

изванредне резултате. Појавила су се нова стрељачка имена са још бољим
резултатима. Истовремено смо задржали масовно и традиционално
стрељаштво, а успели смо да вратимо покровитељство од стране Председника
Србије на војничким оружју. 05. марта је ступио на снагу Закон о оружју и
муницији, који на либералнији начин третира ваздушно оружје. Савез је
обновио спонзорски уговор са произвођачем МК муниције ЕLEY за 30.000
метака више него прошле године. У 2015. год, за разлику од 2014. год,
спроведене су све планиране јавне набавке. До краја 2015. године 98 тренера
је добило дозволу за рад у ССС. Такође је учињен помак у укључивању трнера
у рад Савеза кроз Тренерску комисију и Удружење стрељачких тренера Србије.
Хитно треба усвојити Правилник о стручном усавршавању спортских стручњака
у ССС, као и план спровођења усавршавања. У контактима са државним
органима преовладава став да стрелци у што скорије време треба да добију
свој национални тренажни центар на Царевој Ћуприји. Тиме би се много тога
решило. Постоје назнаке да се у сарадњи са Војском Србије стрељаштво враћа
у школски програм и локалну самоуправаву. Поред свих успеха у раду , управа
Савеза се сусрела са низом проблема, који нису угрозили утврђен програм, али
се створене извесне тензије , које су непримерене у олимпијској
години.Прецизирани су такмичарски региони и надлежност УО у случају
нефункцонисања истих. Остало је доста нереализованих одлука, па је УО
повећао активности ген. секретара и стручне службе у циљу реализације. Све
је ово побројано у скупштинском материјалу. Велики проблем ствара
недостатак сопствених средстава што је и условио губитак од 3,7 милиона
динара. Реорганизација „Шампион комерца“ мора коначно ићи у правцу
остваривања додатних средстава за Савез. Видно је заостављање на
пиштољским дисциплинама у млађим категоријама, па је УО покренуо акцију
набавки ваздушних пиштоља за развојни програм. Савез није као ни у 2014. год
успео да организује камп перспективних стрелаца на МК оружју, а разлог је
непостојање финансијских средства. Број исправних електронских мета је
драматично мали и под хитно треба наћи начин за њихово ремонтовање.
Преседник је лично указао на кршење Правила такмичења везана за техничке
делегата. Учестала је појава несамосталности делегата на такмичењима ,
погрешне примене правила такмичења и небележења кршења правила у
протоколу такмичења. Такође се мора утврдити на ком нивоу такмичења код
нас ће се обављати техничка контрола. На крају уводног излагања председник
Машовић је истакао да ССС има врло коректну сарадњу са МОС, ОКС, ССС и
Савезом за школски спорт. Свим олимпијцима је пожелео да се врате из Риа
са што више медаља.
Затим је отворена дискусија за тачке од 3-6, уз напомену да скупштински
материјал садржи словне грешаке. Како није било дискусије, председник је
ставио на гласање тачке 3-6. Једногласно су усвојени:
3. Извештај о раду Савеза за 2015. год.
4. Финансијски извештај Савеза за 2015. год.
5. Извештај НО Савеза за 2015. год
6. Програм рада и Финансијски план за 2016.
ТАЧКА 7 председник Машовић је, уместо одсутног председника Статутарноправне комисије Обрада Стевановића, дао уводне напомене везане за нови
Закон о спорту. Клубове очекује важан посао да у роковима предвиђеним
Законом, ускладе своје статуте и друга нормативна акта са Законом и

Статутом Савеза. Предлог Статута Савеза је усклађен са Законом о спорту,
којим се предвиђају новине као што су: потпуна деполитизација спорта (члан
33 и 99 Закона); рокови, начин и поступак пријема у Савез су дефинисани;
генерални секретар није орган Савеза и може га бирати и УО, а Законом је
прецизно дефинисана његова функција као заступника; чланом 46.Статута је
предвиђено да Савез, ако то не уради нижи стрељачки савез, има право да
потражује имовину чланице која је престала са радом; прдвиђен је рок -16.
фебруар 2017. до када све чланице морају да ускладе свој рад, организацију и
општа акта са Законом о спорту. УО ће у случају евентуално спорних тумачења
, до објављивљња Статута на сајту, обавити консултације на надлежнима у
Спортском савезу Србије.
Председник Машовић је затим додао да су у последњој анализи
текста Статута и Пословника о раду Скупштине од стране Статутарноправне комисије и УО примећене ситније грешке на које сада указује.
- У члану 14. Статута последњи став, треба брисати последњу реченицу Почасни чланови немају активно и пасивно бирачко право
- У члану 25 став 1 тачка 1 треба после речи покрајинског додати
регионалног, речи спортског савеза заменити речима стрељачког савеза.
- У члану 30. сатв 2 Статута после речи придружених чланица, додати и
почасних чланова
- Везано за члан 50 тачка 5 Статута- једногласно је донета Одлука о
регистровању споредне привредне делатности коју Стрељачки савез
Србије у области спорта обавља, а то је: Трговина на мало спортском
опремом у специјализованим продавницама-шифра делатности 4764
- Пословник о раду скупштине је усклађен са предлогом Статута и
прецизира избор два члана УО из изборне јединице Спортски стрељачки
савез Централне Србије (СССЦС),водећи рачуна о равномерној
заступљености Стрељачког савеза Западне и Источне Србије.
Генерални секретар Петковић је додао да ће по усвајању Статута
Савеза, у што краћем року бити презентован на сајту Савеза огледни
примерак клупског статута, као модел статута удружених чланица.
Драган Доневић је тражио тумачење члана 25 став 3 везан за
чланове УО клубова и њиховој заступљености у вишим стрељачким
савезима, као и до када важе мандати садашњих чланова УО Савеза. Дат је
одговор да евентуалне недоумице у тумачењу око дуплирања функција у
клубовима и савезима ( везано за члан 33 и 99 Закона о спорту)ће УО ССС
затражити у МОС-у и Спортском савезу Србије. Битно је да се усвајањем
Статута и Пословника о раду Скупштине њихове одредбе примењују на
поступак предстојећих избора у Савезу.
Скупштина је једногласно (са 47 гласова) усвојила Статут Стрељачког
савеза Србије и Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду
Скупштине Савеза.
ТАЧКА 8 Разно-Није било дискусије
Редовна годишња Скупштина Стрељачког савеза Србије је закључена у
14.30 часова. Записник са Скупштине је састављен 03. јуна 2016. године.
Записничар
Председавајући Скупштине ССС
Купрешанин Слободан
Машовић Синиша
Оверачи записника:
Доневић Драган
Хоман Витомир

