
 

        

 

 

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ   
СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

ОДРЖАНЕ 23. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ У САЛИ 1 ГО НОВИ БЕОГРАД 

 
 
 

Седницу је у 13,25 часова отворио председник Савеза Др Ненад Путник, 
који је поздравио све присутне представнике удружених чланица,чланове 
УО и НО, госте, посебно Данета Корицу - Спортски савез Србије, 
представнике медија, стрелце и стрељачке раднике и пожелео успешан 
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 Изборне седнице Скупштине Савеза 
одржане 21. фебруара 2017. године. 

 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2016. годину. 

 
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2016. и 

Извештаја независне ревизорске куће о пословању Савеза за 2016.  
 

5.  Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за      
2016. годину. 

 
6. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана  

Савеза  за 2017. годину 
 

7. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине Савеза 
        

8. Спровођење избора за једног члана Управног одбора из изборне      
јединице 3 Централна Србија и Космет - Источни такмичарски 
регион. 

 
9.  Разно 

 
                                                     

 

 
 

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
SERBIAN SHOOTING SPORT FEDERATION 
Службени пут Завода 5, 11030 Београд, Србија 

Тел: +381 11 3058571; Фах: +381 11 3556556 

Web: www.serbianshooting.rs  

e-mail: office@serbianshooting.rs  
 



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 Милан Парезановић - чланови.  
Радном председништву ће помагати ген. Секретар Мр. Ненад 
Петковић.                       

 Верификациона комисија - Витомир Хоман-председник, Слађана 
Антонијевић и Бојана Николић - чланови. 

 Изборна комисија-  Бранко Перић - председник, Небојша Релић и 
Драган Доневић - чланови 

Записничар - Слободан Купрешанин и 
Оверавачи записника-  Никола Марић  и Марио Блажак 
 
Председник  је позвао све  представнике удружених чланица 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 које се односе на кворум и рад Скупштине. 
 
Председник Верификационе комисије, Хоман је прочитао извештај којим 
се констатује да је од укупно 84 представника чланица са правом гласа 
присутно 34. На основу члана 32. став 2. Статута Савеза, Скупштина може 
пуноважно радити ако је присутно више од половине представника 
чланица, а пуноважно се одлучује већином гласова присутних 
представника.  Исти Члан у ставу 3. предвиђа могућност да после паузе од 
30 минута Скупштина може донети одлуку да настави са радом и 
пуноважно одлучује, ако седници присуствују представници више од 1/3 
чланица.   
 
Председник се захвалио  председнику Верификационе комисије, а  затим 
је предложио да Скупштина настави са радом у складу са Чланом 32. став 
3, и то без паузе од 30 минута пошто се управо толико  каснило са 
почетком заседања. Скупштина је једногласно донела Одлуку да настави 
са радом и пуноважно одлучује у складу са чланом 34 став 3 Статута 
Савеза. 
 
Такође су једногласно верификоване Одлуке о  усвајању Дневног реда и 
избору радних тела Скупштине.  
 
На предлог председника  Скупштина је једногласно донела Одлуку да се у 
тачкама од 1-7 гласа јавно, сем у тачки 8 - Избори за једног члана УО - где 
ће се гласати тајно, путем гласачких листића. Верификациона комисија је 
сва овлашћења делегата предала Изборној комисији. 
Скупштина је такође донела одлуку да се обједини расправа у тачкама од 
3 - 6, а да се гласа за сваку тачку посебно. 
 
ТАЧКА  2 - Скупштина је једногласно верификовала Записник са седнице 
Скупштине Савеза одржане  21. фебруара 2017. године. 
  
ТАЧКА   3- 6 Скупштину је поздравио испред Спортског савеза Србије, 
Дане Корица и пожелео успешан рад пренео поздраве председника 



Александра Шоштара. Нагласио је да су стрелци  у протеклом периоду на 
великим такмичењима освојили чак 104 медаље, што је за сваку  похвалу.  
Додао је да су у великој несразмери резултати и услови у којима раде 
стрелци и додао да се нада да ће у најскорије време и стрељачки спорт у 
Србији добити адекватне објекте за рад. Истакао је да Стрељачки и 
Спортски савез Србије везује дуга и успешна сарадња. На крају је пожелео 
да се сви радујемо новим успесима и медљама стрелаца.  
 
Председник Путник се захвалио Корици на лепим речима, а затим дао пар 
уводних информација о скупштинском материјалу. Комплетан материјал 
за Скупштину је одобрен од стране Управног одбора. Уз укоричени 
материјал је делегатима подељен и Извештај Надзорног одбора и допуна 
биланса стања као део финансијског извештаја,  уз напомену да је 
приликом коричења испуштена последња страна овог извештаја. Сви 
финансијски извештаји су обухваћени Извештајем овлашћене ревизорске 
куће, који је такође у материјалу. Из извештаја се види да је пословање 
Савеза било у складу са Законом и да су средства трошена наменски.  
 
Председавајући је затим отворио расправу по тачкама 3-6.  
Бранко Перић из СК „Јагодина 92“ се захвалио свим стрелцима на 
одличним резултатима у 2016. и нагласио да постоји велика несразмера у 
односу на уложена средства у и услове рада. Поставио је питање шта се 
дешава са судским  извршним потраживањима према Предрагу Шотри тј. 
БГ СЦ „Ковилово“ и „Металија експорт-импорт“,  јер су по његовом 
сазнању ове фирме у стечају, па ће наплата бити врло неизвесна. Такође 
је питао шта је са наплатом дуга од 26.500 евра према „Баулексу“ с 
обзиром да је ова фирма 1097 дана у блокади и какав је статус стана у 
Косовској 9?  Генерални секретар Петковић је одговорио да је још УО у 
предходном сазиву ангажовао адвоката, који је сва извршна потраживања 
пријавио стечајном управнику, али до сада нисмо успели још ништа да 
наплатимо иако је Предраг Шотра пред судом дао изјаву да за дуг 
одговара и својом имовином. Шотра је такође платио и 3 судске казне од 
по 600.000 динара због непоступања по налогу суда. На УО у новом сазиву 
је да тражи информације од адвоката Остојића. Што се тиче стана у 
Косовској који је у сувласништву, где је Савез неспорни власник на 108 м2, 
још је на снази одлука УО о дугорочном издавању.  Међутим проблем је у 
томе што за довођење стана у употребну функцију треба уложити значајна 
сопствена средства,  што Савез у овом тренутку није у могућности. 
Председник  Путник је на крају додао да УО интезивно ради на решавању 
ових питања, и нада се скором решењу.   
Како више није било дискутаната председавајући је ставио тачке 3- 6 на 
гласање.  
 
Скупштинаје једногласно усвојила скупштинске материјале: 
ТАЧКА 3 - Извештај о раду Савеза за 2016. годину 
ТАЧКА 4 - Финансијски извештај Савеза за 2016. год.  и Извештај независне   
                 ревизорске куће о пословању Савеза за 2016. годину 
ТАЧКА 5 - Извештај Надзорног одбора Савеза за 2016. годину 
ТАЧКА 6 - Програм рада и Финансијски план за 2017. годину 
 
ТАЧКА 7 - Председавајући је образлажући Пословник о раду Скупштине 
Савеза рекао да  понуђени текст представља усаглашавање текста 
Пословника са Статутом Савеза усвојеним 31. маја 2016. године уз 
додавање члана 23, који додатно регулише потписивање Записника са 
Скупштине одређујући рокове и потписнике истог. Ова допуна је урађена 



због проблема који је Савез имао око потписивања Записника са Изборне 
седнице Скупштине Савеза од 21. фебруара 2017. године. 
Бранко Перић из СК „Јагодина 92“ је предложио Скупштини да не усвоји 
понуђени текст, све док Савез не добије званично тумачење чланова 33. и 
99. Закона о спорту којим се регулише сукоб интерса и неспојивост 
функција у спортским организацијама. Сматра да УО нема добро тумачење 
поменутих одредби и да се тиме прави велика забуна при тумачењу 
клупских Статута. Генерални секретар Петковић је рекао да је лично више 
пута поводом тумачења чланова 33. и 99. Закона о спорту контактирао 
главног инспектора у МОС-у Терзић Владу као и професора Др Ненада 
Ђурђевића који је директно учествовао у изради Закона о спорту и добио 
управо тумачење које је садржано у тексту Пословника. Петковићу је 
потпуно јасно реаговање Перића, јер стрељаштву као малом спорту ови 
чланови Закона не иду у прилог, обзиром да нема довољно кадрова да би 
се покриле све функције како у Савезу тако и у удруженим чланицама, а 
да не дође до дуплирања функција и сукоба интереса. 
Перић је такође покренуо питање измене  члана 34. Статута ССС и 
формирање Источног и Западног региона као посебне  изборне јединице. 
Петковић је рекао да је ово врло важно питање и да се о њему више пута 
расправљало, али да је УО при изради предлога Статута оценио да је 
тренутно боље да постоје три изборне јединице. Наравно, иницијатива је 
легална, а коначну одлуку ће, на предлог УО, донети Скупштина Савеза.  
 
Скупштина је са два гласа против усвојила Пословник о раду Скупштине 
Стрељачког савеза Србије, чиме је престао да важи Пословник Савеза из 
2013. са изменама и допунама из 2016. године.   
 
Председник Верификационе комисије је обавестио Скупштину да су у 
међувремену пристигла још два делегата, тако да је тренутно присутно 36 
представника удружених чланица са правом гласа. Скупштина је 
верификовала присуство 36 делегата. 
 
ТАЧКА 8 -  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 
које прописује Статут. У року је пријављен само један  кандидат Драган 
Милосављевић. 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 тог 
региона. Преведено у бројкама од укупно 35 гласова, кандидат треба да 
добије 18 гласова. 
Председник Изборне комисије је известио Скупштину да је од 35 делегата 
са правом гласа из 3. Изборне јединице - централна Србија и Космет - 
присутно 16, тако да се без 2 гласа нису стекли услови за спровођење 
избора. Скупштина је верификовала извештај Изборне комисије.   
 
ТАЧКА 9 – РАЗНО - Перић је рекао да и ови избори потврђују неопходност 
измене 34. члана Статута и да се од 3. изборне јединице  формирају две  
изборне јединице.  Матић Зоран из СК Центар - Београд је обавестио 
присутне да овај клуб 1. јула слави 25 година рада и да би било 
примерено да се поводом овог  јубилеја уприличи на Царевој Ћуприји 
прослава.  
Председник Путник је захвалио свим делегатима и изразио жаљење због 
неуспелог избора, уз коментар да ће УО размотрити измене Статута у 
правцу формирања 4 изборне јединице. Поново се захвалио свим 



стрелцима репрезентативцима на историјском резултату са ПЕ у 
Марибору и пожелео још таквих резултата. Извинио се што из личних 
разлога није могао да присуствује на свим стрељачким такмичењима и 
манифестацијама  на које је позван. Новоизабрана управа је остварила 
одличан контакт за новим председником ОКС - Божидаром Маљковићем, и 
председник Путник де нада још бољој сарадњи како са ОКС тако и са МОС. 
На крају седнице позвао је све присутне на пригодан коктел у холу испред 
сале у којој је одржана Скупштина.  
 
Седница Редовне Скупштине ССС је закључена у 14,15 часова. Записник је 
састављен 10. јула 2017. године. 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                            ОВЕРАВАЧИ ЗАПИСНИКА 
Слободан Купрешанин                                           1- Никола Марић  
_____________________                                             ________________ 
                                                                                  
                                                                                     2- Марио Блажак 
                                                                                        _________________ 
 
 
 
                                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
                                                       Др Ненад Путник 
                                                     _________________ 
 
 
 


