ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 21. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У САЛИ 1 ГО НОВИ БЕОГРАД

Седницу је у 12,10 часова отворио председник Савеза др Ненад Путник, који
је поздравио све присутне представнике удружених чланица, чланове УО и
НО, госте, представнике медија, стрелце и стрељачке раднике и пожелео
успешан и ефикасан рад Скупштине. Затим је ставио на гласање предложени
дневни ред. Скупштина је једногласно усвојила предложени
ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор радних тела : - Радно председништво - 3 члана
- Верификациона комисија - 3 члана
- Изборна комисија - 3 члана
- записничар и два оверача записника
2. Верификација записника са Редовне седнице Скупштине Савеза одржане
22. јуна 2017. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2017. годину.
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2017. и
Извештаја независне ревизорске куће о пословању Савеза за 2017. годину.
5. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2017.
годину.
6. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за
2018. годину.
7. Спровођење избора за једног члана Управног одбора из Изборне
јединице 3- Централна Србија и Космет - Источни такмичарски регион.
8. Разно
ТОК СЕДНИЦЕ
ТАЧКА 1- Скупштина је на предлог председника, једногласно усвојила састав
радних тела:
* Радно председништво – др Ненад Путник - по Статуту председавајући,
Живица Димковић и Раде Ружић - чланови. Радном председништву ће
помагати генерални секретар мр Ненад Петковић.
* Верификациона комисија - Витомир Хоман - председник, Слађана
Антонијевић и Марија Поповић - чланови.
* Изборна комисија- Милан Парезановић - председник, Жељко Лазић и
Синиша Вељковић

*Записничар - Слободан Купрешанин и
*Оверавачи записника - Зоран Матић и Миле Ђапић
Председник је позвао све представнике удружених чланица са правом
гласа да предају своја оверена овлашћења Верификационој комисији. Док је
заседала Верификациона комисија, председник је позвао све који желе да
дискутују, да писмено најаве своје дискусије. Такође је подсетио делегате на
одредбе Статута и Пословника које се односе на кворум и рад Скупштине.
Председник Верификационе комисије, Витомир Хоман, је прочитао
извештај којим се констатује да је од 79 представника чланица са правом
гласа присутно 50. На основу члана 32. став. 2 Статута Савеза, Скупштина
може пуноважно да ради ако је присутно више од половине представника
редовних чланица, а пуноважно одлучује већином гласова присутних
деледата.
Председник се захвалио председнику Верификационе комисије, а затим
предложио да Скупштина верификује Одлуке о усвајању Дневног рада и
избору радних тела Скупштине.
Скупштина је једногласно верификовала Одлуке о усвајању Дневног реда
и избору радних тела Скупштине.
На предлог председника Скупштина је једногласно донела Одлуку да се
по тачкама 1-6 гласа јавно, подизањем руке, сем по тачки 7- Избори за једног
члана УО – где ће се гласати тајно, путем гласачких листића. Верификациона
комисија је све листиће са овлашћењима делегата предала Изборној
комисији.
Скупштина је такође једногласно донела Одлуку да се расправе по
тачкама од 3-6 обједине, а да се гласа за сваку тачку посебно.
ТАЧКА 2- Скупштина је једногласно верификовала Записник са седнице
Скупштине Савеза одржане 22. јуна 2017. године.
ТАЧКА 3- 6 – Председник је пре отварања расправе по предложеним тачкама,
обавестио присутне да су између две седнице Скупштине преминули
истакнути стрељакчи радници: Радован Томић, дугогодишњи ген. секретар
ССЈ; Зоран Стојиљковић, селектор репрезентације Србије; Момчило Савић дугогодишњи стрелац, тренер и међународни судија и Драгољуб Марићстрелац и тренер. Скупштина је минутом ћутања одала почаст преминулима.
Путник је затим упутио скупу пар уводних напомена, подсетивши
присутне да се материјали под тачкама 3-5 односе на период од 1. јануара до
31. децембра 2017. године, а да се тачка 6 односи на 2018. годину. Затим је
додао да је УО вредно радио и у 2017. години је активност усмерио на:
организовање и рад својих радних тела: обезбедио континуитет учествовања
наше селекције на великим међународним такмичењима уз високе стрељачке
резултате и освојене бројне медаље. Стратешка оријентација УО била је
посебно усмерена на побољшање имиџа Савеза и остварење још боље
сарадње са МОС-ом, ОКС-ом и Спортским савезом Србије, у чему се успело.
Планом рада за 2018. обухваћене су и активности које су започете на размеђу
2017/18 године, као и оне које су везане за спонзорска средства. Планом су
предвиђене активности на: изградњи стрелишта у Кошутњаку у оквиру
Спортске хале Завода за спорт и медицину спорта РС, реконструкцији

стрелишта „Царева Ћуприја“ и стрелишта у Бору, такође и финансирање
стрељачких тренера од стране МОС-а у износу од 50.000 евра и потписивање
уговора о генералном спонзорству са Телекомом Србија који ће
спонзорисати нашу репрезентацију до ЛОИ у Токију. Председник је затим
напоменуо да је Савез први пут завршио фискалну годину са суфицитом, и
поред чињенице да је у априлу 2017. морао да врати у буџет МОС-а око
четири милиона динара за неплански исплаћена средства из 2013. године. Да
су средства у 2017. години коришћена наменски и у складу са Законом,
потврдила је својом ревизијом сагласности Ревизорска кућа „Аудитор“ из
Београда, као и извештај НО ССС.
Председавајући је затим отворио расправу по тачкама 3-6. Како није
било дискутаната, председник јепредложио да Скупштина усвоји предложени
текст материјала по тачкама 3-6.
Скупштина је једногласно усвојила скупштинске материјале:
ТАЧКА 3.- Извештај о раду Савеза за 2017. годину.
ТАЧКА 4. - Финансијски извештај Савеза за 2017. и Извештај независне
ревизорске куће о пословању Савеза за 2017. годину.
ТАЧКА 5. - Извештај Надзорног одбора Савеза за 2017. годину.
ТАЧКА 6. - Програм рада и Финансијски план Савеза за 2018. годину.
ТАЧКА 7. - Председник Путник је дао уводне напомене везане за избор једног
члана УО из Изборне јединице 3 - Централна Србија и Космет – Источни
такмичарски регион. Избори су расписани у складу са роковима и условима
које прописује Статут. Благовремено је пријављен само један кандидат,
Драган Милосављевић, кога је предложила СД „Чика Мата“ из Крагујевца. За
избор гласају само представници удружених чланица из 3. изборне јединице,
а овај кандидат ће бити изабран ако за њега гласа већина од укупног броја
свих удружених чланица са правом гласа из те изборне јединице. Преведено
у бројкама од укупно 35, кандидат треба да добије најмање 18 гласова.
Председник Изборне комисије, Милан Парезановић, је известио Скупштину да
је од 35 делегата са правом гласа из Изборне јединице 3 - Централна Србија и
Космет - присутно 20, тако да су се стекли услови за спровођење избора.
Скупштина је верификовала извештај Изборне комисије.
Затим је председавајући позвао присутне делегате из Изборне јединице 3. да
у року од 15 минута обаве гласање, заокруживањем броја испред имена
кандидата и убацивањем листића у гласачку кутију.
По завршеном гласању, Парезановић је испред Изборне комисије обавестио
Скупштину да је од укупно 35 делегата из Изборне јединице 3 гласало 20, да
су сви листићи исправни и да је свих 20 делегата гласло за кандидата
Драгана Милосављевића. На основу спроведених избора за једног члана УО,
са дужином мандата до нових избора (по Статуту до 6 месеци после ЛОИ)
изабран је Драган Милосављевић из Крагујевца.

Скупштина је једногласно верификовала избор Драгана Милосављевића за
члана УО ССС.
Милосављевић се захвалио делегатима на указаном поверењу уз
обећање да ће се максимално ангажовати у раду УО и Савеза.
ТАЧКА 8 – РАЗНО – Слободан Купрешанин је испред стручне службе Савеза
информисао присутне да је МОС 15. јануара 2018. усвојио Правилник о књизи
чланова удружења, друштава и савеза у области спорта, који уређује
материју вођења евиденције чланства у клубовима (физичка лица) и
савезима (правна лица). Примерак формулара ће ускоро бити објављен на
сајту Савеза.
-Зоран Матић - СК „Центар“ из Београда је обавестио
делегате да су сви који поседују регистровано оружје у обавези да, у складу
са Законом о оружју и муницији, до 04. марта 2019. изврше пререгистрацију
истих. Поступак захтева добијање низа сагласности: од упута изабраног
лекара, потврде о здравственој способности од овлашћене здравствене
установе, кривичне потврде Основног и Вишег суда и теренске провере. Уз то
треба издвојити и новчана средства и до 15.000 за нпр. пререгистрацију
пиштиља за личну безбедност.
- Председник Путник је допунио излагање Матића
информацијом да су и сви стрељачки клубови у обавези пререгистрације, па
је на 16. седници УО-а задужена стручна служба да са надлежнима у МУП-у
утврди поступак пререгистрације који би олакшао посао удруженим
чланицама.
- Председник СС Београда, Миле Ђапић, је у име београдске
стрељачке организације покренуо питање набавки нових ваздушних пушака
„Црвена Застава“ или измене ОТП који би омогућио да се увезу ваздушне
пушке других произвођача за најмлађе такмичаре на националном програму.
На крају сееднице Редовне годишње Скупштине ССС председник Путник
се захвалио свим делегатима што су својим активним присуством омогућили
успешан и ефикасан рад овог скупа. Затим је позвао све присутне на
пригодан коктел.
Скупштина је закључена у 13,10 часова. Записник је састављен 26. јуна
2018. године.

Записничар
Слободан Купрешанин

Оверачи записника
1. Зоран Матић
2. Миле Ђапић

Председавајући
др Ненад Путник

