
ЗАПИСНИК  СА РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  

СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОДРЖАНЕ 30. НОВЕМБРА 2020. 

                                   

          На основу члана 40. става 4. Статута и члана 3 става 1 Пословника о раду 

Скупштине ССС,  председник Савеза Ненад Путник  је донео Одлуку о сазивању 

редовне седнице Скупштине за 30. новембар 2020. године. Имајући у виду императив 

поштовања прописаних и препоручених мера везаних за пандемију изазвану вирусом 

Covid-19, позив за седницу Скупштине предвидео је и могућност да се заказана 

седница одржи дописним путем, уколико не дође до значајног побољшања 

епидемиолошке ситуације. У складу са тим, председник Савеза је, пет дана пре 

одржавања, донео одлуку да се седница одржи дописним путем.  

           У циљу одржавања дописне седнице редовне Скупштине формирана су 

радна тела. Радно председништво формирано је у саставу: председник Савеза, др 

Ненад Путник (по функцији), два потпредседника Савеза: др Младен Милошевић и 

Никола Марић. Верификациона комисија именована је у саставу: Витомир Хоман, 

председник; чланови: Марија Поповић и Слађана Антонијевић, записничар Слободан 

Купрешанин и два оверивача записника: Зоран Матић и Душко Илић. 

            Уз штампани материјал за Скупштину, свим делегатима су благовремено 

поштом достављени: овлашћење,  формулар за гласање и  упутство за обављање 

гласања.    

             Верификациона комисија је, након истека рока за достављање (05.12.2020),  

прегледала сав материјал који су удружене чланице са правом гласа доставиле и 

констатовала да је од укупно 89 гласова, односно  оверених овлашћења и 

попуњених формулара за гласање, благовремено у канцеларију Савеза пристигло 

63 исправно попуњена овлашћења и гласачких формулара, тако да је у складу са 

чланом 32. став 2. Статута ССС, испуњен услов да Скупштина натполовичном 

већином пуноважно одлучује.  

          Радно председништво је, по извештају Верификационе комисије, прегледало све 

формуларе за гласање и утврдило да су за предложени Дневни ред и Избор радних 

тела једногласно гласале све 63 чланице, те је једногласно верификована Одлука о 

усвајању Дневног реда и избору радних тела Скупштине. 

 

 

 

 

 

 



Усвојен је следећи  

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Избор радних тела: 

                 - Радно председништво - 3 члана 

                 - Верификациона комисија - 3 члана 

                 - Записничар и два оверача записника   

2. Разматрање и усвајање измена и допуна Пословника о раду Скупштине ССС; 

3. Верификација Записника са Редовне седнице Скупштине Савеза одржане 

21.06.2019.; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2019. годину; 

5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2019. и Извештаја 

независне ревизорске  куће о пословању Савеза за 2019. годину;  

6. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2019. годину; 

7. Разматрање и усвајање  Програма рада и Финансијског плана Савеза за 2020. 

годину;    

8. Разно.              

                                       

ТОК СЕДНИЦЕ 

 

ТАЧКА 1. Скупштина је једногласно усвојила састав радних тела: 

 Радно председништво у саставу: председник Савеза, др Ненад Путник (по 

функцији); два потпредседника Савеза: др Младен Милошевић и Никола Марић. 

Верификациона комисија у саставу: Витомир Хоман - председник и чланови: Марија 

Поповић и Слађана Антонијевић; 

Записничар Слободан Купрешанин и два оверивача записника: Зоран Матић и 

Душко Илић. 

 

 



ТАЧКА 2. Скупштина је  са једним „уздржаним гласом“ усвојила измене и допуне 

Пословника о раду Скупштине ССС. 

Закључком УО ССС са 43. редовне седнице Скупштини Стрељачког савеза Србије  

предложене су следеће измене Пословника о раду Скупштине ССС (од 21. фебруара 

2017. године):  

 У 11. члану важећег Пословника, иза става 2. додају се став 3, став 4 и став 5 

који гласе: 

         „Када то захтевају посебне околности због којих није могуће и није безбедно 

одржати седницу физичким присуством овлашћених представника удружених чланица 

на месту одржавања седнице, председник Савеза може одлучити да се седница одржи 

путем електронске поште или коришћењем апликација за организовање састанака на 

даљину (онлајн).“ 

          „У случају из става 3. овог члана, председник Савеза сазива седницу путем 

електронске поште, обавештава удружене чланице да ће се расправа и изјашњавање 

спровести писмено (путем електронске поште) или усмено (онлајн-коришћењем 

апликација за организовање састанака на даљину) и истовремено шаље упутство за 

учешће у раду Скупштине и изјашњавање о тачкама  дневног реда.“ 

          „Стручна служба Савеза обезбеђује техничке и друге услове за одржавање 

седница Скупштине на начин предвиђен ставом 3. и 4. овог Пословника и о томе 

благовремено обавештава председника Савеза и удружене чланице.“ 

Скупштина је на дописној седници усвојила Одлуку о измени и допуни Пословника о 

раду Скупштине ССС. Овлашћени представник Стрељачког савеза Смедерево (СС 

Смедерево) је доставио примедбу и образложење за свој уздржани глас. Примедба са 

образложењем ће бити достављена надлежним органима и радним телима Савеза, а 

одговор ће бити достављен подносиоцу.  

 

ТАЧКА 3. Са једним „уздржаним“ гласом, једним гласом „против“ и 61 гласом 

„за“, Скупштина је верификовала записник са Редовне седнице скупштине 

Савеза одржане 21.06.2019. године. 

 

Овлашћени представник Стрељачког савеза Смедерево (СС Смедерево) је доставио 

примедбу и образложење за свој глас против, а овлашћени представник Стрељачког 

клуба Топличанин 1887 из Прокупља је доставио примедбу и образложење за свој 

уздржани глас. Примедбе са образложењима ће бити достављене надлежним 

органима и радним телима Савеза, а одговори ће бити достављени подносиоцима. 

 

 

 



ТАЧКА 4. Скупштина ССС  је са једним гласом „против“ и 62 гласа „за“ усвојила 

Извештај о раду Савеза за 2019. годину. 

Овлашћени представник Стрељачког савеза Смедерево (СС Смедерево) је доставио 
примедбу и образложење за свој глас против. Примедба са образложењем ће бити 
достављена надлежним органима и радним телима Савеза, а одговор ће бити 
достављен подносиоцу. 
 

ТАЧКА 5.   Скупштина ССС је са једним гласом „против“ и 62 гласа „за“, усвојила 

Финансијски извештај Савеза за 2019. и Извештај независне ревизорске куће о 

пословању Савеза у 2019. години. 

Овлашћени представник Стрељачког савеза Смедерево (СС Смедерево) је доставио 
примедбу и образложење за свој глас против. Примедба са образложењем ће бити 
достављена надлежним органима и радним телима Савеза, а одговор ће бити 
достављен подносиоцу. 
 

ТАЧКА  6.   Скупштина ССС је са једним гласом „против“ и 62 гласа „за“, усвојила 

Извештај  Надзорног одбора за 2019. годину 

Овлашћени представник Стрељачког савеза Смедерево (СС Смедерево) је доставио 
примедбу и образложење за свој глас против. Примедба са образложењем ће бити 
достављена надлежним органима и радним телима Савеза, а одговор ће бити 
достављен подносиоцу. 
 

ТАЧКА 7. Скупштина ССС је са једним гласом „уздржан“ и 62 гласа „за“ усвојила 

Програм рада и Финансијски план ССС за 2020. годину. 

 

Записник са Редовне седнице скупштине Стрељачког савеза Србије одржане 30.  

новембра 2020. дописним путем је састављен 14. децембра 2020. године. 

 

 

Записничар                                  Оверивачи записника                        Председавајући 

 

Слободан Купрешанин                1. Зоран Матић                                    др Ненад Путник 

 

                                                       2. Душко Илић 

 


