СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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Бр.02-39/13.
Датум: 26.01.2013.
ЗАПИСНИК
Са изборне седнице скупштине Стреличарског савеза Србије ,одржане 26.01.2013 год. у
просторијама Риболовног савеза у ул. Милована Миловановића бр.4/1 са почетком у 12,оо
часова.
Председник Крстић, као председавајући, отвара изборну седницу Скупштине Стреличарског
савеза и предлаже усвајање дневног реда како је наведено у позиву.Након усвајања дневног
реда у оквиру прве тачке предложио је за записничара Ген.секретара и два оверача записника
Емила Карахасана и Драгана Свилановића.
ДНЕВНИ РЕД
1.Верификација-евидентирање овлашћених представника у Скупштини савеза
-председавајући (председник)
- записничар
- два оверача записник
2. Извештај о току изборног поступка за Председника,чланове Управног и Надзорног одбора.
3.Верификовање кандидатура за председника.
4.Изношење и образлагање програма кандидата за председника.
5.СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
- за председника
- за чланове Управног одбора
- за чланове Надзорног одбора
Констатујући да је Скупштина усвојила предлог, дао је реч Ген.секретару да обавести
скупштину о присуству (кворуму)овлашћених представника клубова да би Скупштина
легитимно могла да настави са радом.
На основу предатих евиденционих листова Ген.секретар констатује, да на седници
присуствује 13 представника клубова од тога 10 са статусом“редовног члана“. Поред тога,
изнео је податак да два клуба(Мастер Ероу и Арена но.1) на основу евиденције из
књиговодства нису уплатили годишњу чланарину за 2012 годину те да у скаду са чл.20
Статута нису потврдили свој статус у савезу,као и СК Обреновац који је уплатио 8000 од
предвиђених 10 000 дин.
Слободан Матић, СК Обреновац. Јављајући се за реч изјаво је да се знају обавезе клубова око
уплате чланарине,али наглашава,да је он пре одлуке Управног одбора о подизању годишње
чланарине,уплатио чланарину у висини од 8000 дин.за текућу 2012 год. и да се од њега не
може тражити да ретроактивно доплаћује чланарину који је прописао Управни одбор.

Надовезујући се на то поставља питање -да ли то значи да ови клубови који нису уплатили
чланарину уствари немају ни право гласа на скупштини, обзириом да сви имају статус
„редовног члана“ који имају право гласа.
Предлаже да сви присутни чланови са статусом „редовни члан“ на овој скупштини имају
право гласа.
Ген.секретар Душан Морачанин,одговарајући на Матићеву констатацију, наводи да је клуб
Одисеј требао да до јуна месеца уплати још 2000 дин. да би испунио своју обавезу плаћања
годишње чланарине, сто је у складу да одлуком УО о уплати чланарине из два дела до 30.06.
текуће године, и да то није ретроактивно плаћање.
Председник Крстић,прекидајући полемику, констатује да не постоји одлука УО да је за
изборну седницу потребно доставити потврду о уплати годишње чланарине те подржава
предлог Матића да сви „редовни чланови „ са списка имају право гласа.
Након дискусије председавајући констатује да изборној Скупштини присуствује већина
представника клубова и да скупштина може доносити легитимне одлуке,након чега се прешло
на другу тачку дневног реда.
У оквиру ове тачке за реч се јавио Александар Станковић,представник СК Кошутњак и
осврћући се на последњу одлуку УО у којој се тумачи чл.20 статута,закључује да је он
селективно истумачен те да се на тај начин грубо крши Статут савеза. Наглашава да у оквиру
чл.20 у делу „посебни услови“став 4 (да клубови морају имати запослено стручно лице за
децу млађу од 14 год.)те да нико од клубова не испуњава тај услов, и да на основу њега нико
нема статус „редовног члана“. Имајући то у виду ни кандидати за председника савеза не
испуњавају одредбе чл.43 статута.
Ако се спроведу избори у савезу на овакав начин доћи ће до грубог кршења Статута савеза и
у том случају СК Кошутњак ће тражити интервенцију Арбитражне комисије и упућује
чланове скупштине на чл.60 Закона о спорту који говори о појединачној одговорности за
донете одлуке.
У складу са изнетим предлаже Скупштини да се ова скупштина одложи, ускладе одредбе
статута па потом да се изврше избори.
На молбу председничког кандидата Оливере Кривокапић председник је дозволио да се обрати
Скупштини.
У свом обраћању Скупштини Оливера Кривокапић је нагласила да би овакав њен евентуални
избор за предсеника савеза нарушио њен статус признатог (носиоц националног признања за
посебан допринос развоју спорта у Републици Србији) и познатог спортског радника, те да
она не жели на овакав назин да се кандидује за председника Стреличарског савеза.
Слободан Матић-СК Одисеј, сматра да је ово руководство катастрофално водило овај савез и
предлаже да се сада изабере ново руководство и да се потом изабере тим који би припремио
материјале за нову изборну скупштину која би се одржала за три месеца.
Емил Карахасан члан УО- подржава предлоге Кошутњака, да се ова изборна скупштина
одложи и тражи да се то стави на гласање.
Гиговић Михајло -Елит Арчери тражи да се Скупштина изјасни јер сматра да формално сада
имамо само једног кандидата за председника који испуњава услове.
Председник Крстић, Обавештава Скупштину да постоји правна процедура у оквиру које може
да се закаже ванредна скупштина на којој би се усагласиле (измениле) одредбе статута, и
потом ишло на изборну скупштину.
Сублимирајући предлоге представника клубова председник је ставио на гласање два
предлога:
Први предлог : ко је за то да се одложи изборна скупштина.
Након звршеног пребројавања гласова председник је констатовао да је
ЗА је гласало ДВА клуба
ПРОТИВ је гласало ДВА клуба
УЗДРЖАНО је било ШЕСТ клубова.
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Други предлог: ко је за то да се настави са изборном скупштином.
Након звршеног пребројавања гласова председник је констатовао да је
ЗА је гласало ТРИ клуба
ПРОТИВ је гласало ДВА клуба
УЗДРЖАНО је било ПЕТ клубова.
Пре него је председник констатовао резултате гласања за реч се јавио Драган
Свилановић,председнички кандидат и обавештава Скупштину да обзиром на узавреле
страсти одустаје од кандидатуре за председника.
У контексту нових чињеница Председник је констатовао да ни један од предлога није добио
већину и да обзиром на одустајање и Свилановића од кандидатуре, стекли су се услови за
примену чл.30, 34 и чл.35 Статута савеза и предлаже да се формира комисија која ће на
основу приспелих предлога клубова извршити измене и допуне Статута и пословника о раду
Скупштине, и доставити предлог измена и допуна Ванредној скупштини која ће се у
међувремену одржати.
Након гласања именована је комисија у саставу:
1. Никола Јовановић, Арена Но.1 – координатор
2. Михајло Гиговић,Елит Арчери
3. Миљко Чоловић,Ниш
4. Биљана Митровић Председник Судијске комисије
5. Предраг Бекић,Председник ТТ комисије
За консултанте по позиву предложени су:
Слободан Матић и Велимир Којић
Задатак комисије је да прикупи предлоге клубова око измена и допуна Статута и Пословника
до 02.02.2013 године, систематизује предлоге и коначну верзију предложи на усвајање
Ванредној скупштини која би требало да се одржи 09.02.2013. и потом изврши промена код
АПР-а.Након извршене регистрације код АПР-а заказати изборну скупштину за
оријентационо 23.02. 2013.годину.
Рад скупштине је закључен у 14 45 ч.
У Београду,26.01.2012.год.
Записничар
Душан Морачанин

Председавајући
Борислав Крстић

Оверивачи записника
Емил Карахасан
Драган Свилановић
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