Број: 71/17
Датум: 31.12.2017

ОТВАРАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
На основу члана 33. и 35. Статута Стрељачког савеза Београда и одлуке Управног одбора
на седници одржаној 26.12.2017 године, покреће се процедура за измену и допуну
постојећег Статута.
Постојећи текст:
(Члан 34. Став 2.
Управни одбор има седам чланова. Чине га председник и потпредседник и пет чланова који се
бирају на седници Изборне скупштине Савеза.)

(Предлог измене члана 34 став 2)
Управни одбор има седам чланова. Чине га председник Савеза и 6 чланова, од којих 4 бира

Скупштина Савеза, са листе кандидата које предложе чланице, а 2 члана бира председник.
Све изабране чланове Управног одбора верификује Скупштина.
(Предлог допуне члана 35. став 1 алинеја 25)
25. именује, на предлог председника Савеза потпредседника из састава Управног одбора,
(мења се редни број алинеје 25. у 26.)
26. врши и друге послове по овлашћењу Скупштине.)
Члан 35.
Надлежност Управног одбора:
1) извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси Скупштини извештаје о раду Савеза и о
свом раду,
2) предлаже Скупштини Савеза верификацију Одлуке о удруживању стрељачке организације у
Савез и Одлуке и проглашењу почасног члана Савеза, као и Одлуке о брисању из чланства,
3) припрема и утврђује предлог аката, програмских, планских, развојних, извештајних и других
докумената и материјала за седницу Скупштине,
4) усваја годишњи и периодични план рада и план прихода и расхода Савеза и предузима мере
за њихово извршење,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)

доноси Календар такмичења и програм такмичења у Београду, са квалификационим
нормама,
одређује организаторе такмичења на основу расписаног конкурса а према усвојеном
Календару такмичења,
успоставља и развија сарадњу са органима и организацијама у Београду у циљу побољшања
статуса стрељачког спорта,
организује скупове или стручна саветовања од заједничког интереса за стрељачки спорт и
удружене стрељачке организације,
усваја Правилник о начину предлагања, именовања, престанка мандата, разрешења и
кооптирања чланова органа Савеза и представника Савеза у спортским асоцијацијама,
даје предлоге Скупштини о стицању и отуђењу покретне и непокретне имовине Савеза, и
одлучује о коришћењу, заштити и безбедности те имовине,
даје предлоге Скупштини Савеза о оснивању предузећа и агенција, о преносу оснивачких
права, разматра извештаје о њиховом раду и финансијском пословању и предлаже
Скупштини покретање поступка за престанак њиховог рада,
именује и разрешава генералног секретара Савеза, одређује његова овлашћења, права,
обавезе и услове за именовање,
доноси одлуке о организовању међународних такмичења и других скупова и о учествовању
својих представника на њима,
одређује критеријуме за избор такмичара, стручних и других лица на међународним
такмичењима и скуповима и разматра и усваја извештаје са ових такмичења и скупова,
одређује критеријуме за школовање и усавршавање стручњака различитих профила и
наставног кадра за потребе спортског стрељаштва,
образује комисије и друга радна тела Управног одбора, именује и разрешава њихове
чланове, утврђује им делокруг рада, рокове извршења задатака и разматра њихове предлоге,
мишљења и извештај о раду,
доноси акт о систематизацији радних места, одлучује о пријему радника у радни однос, о
зарадама запослених, о накнадама за рад у стручној служби, органима и радним телима
Савеза,
прати, анализира и оцењује рад својих радних тела, генералног секретара, као и рад стручне
службе и представника Савеза у другим институцијама Београда,
утврђује услове под којима ће се вршити обука стрелаца, користити објекти и друге услуге
Савеза,
утврђује критеријуме и доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама из
надлежности Савеза, проглашава најуспешније стрелце, основне стрељачке организације,
тренере и стрељачке раднике, и предлаже кандидате за похвале, награде и признања органа,
организација и асоцијација,
одлучује као другостепени орган у поступцима и по актима својих радних тела,
даје предлог Скупштини о потреби промене седишта Савеза,
утврђује садржај Изјаве – приступнице за удруживање организације у Савез,
Верификационог листа за обнову удруживања, Сертификата о удруживању, Регистар
стрељачких организација удружених у Савез и друге евиденције Савеза,
утврђује износ годишње чланарине за удружене стрељачке организације,

24)
25) именује, на предлог председника Савеза потпредседника из састава Управног
одбора, и
(додата алинеја)
26) врши и друге послове по овлашћењу Скупштине.
(промењен редни број алинеје)

(Предлог допуне члана 38 Став 1. алинеја 8)
8. именује 2 члана Управног одбора и,

(мења се редни број алинеје 8. у 9.
9. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.)
Члан 38.
Надлежности председника Савеза :
1) представља и заступа Савез,
2) у сарадњи са генералним секретаром припрема и сазива седнице Скупштине и Управног
одбора, предлаже њихов дневни ред и њима председава, изузев на Изборној Скупштини,
којом председава радно председништво;
3) расписује изборе за органе Савеза и спроводи предизборне активности, у складу са
пословником о раду Скупштине Савеза,
4) потписује акте које доноси Скупштина и Управни одбор Савеза,
5) координира рад органа и њихових радних тела у извршавању одлука Скупштине и Управног
одбора Савеза,
6) стара се и одговара за законистост рада Савеза,
7) учествује у раду организација у које је Савез удружен,
8) именује 2 члана Управног одбора и
(додата алинеја)
9) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
(промењен редни број алинеје)

Све примедбе и допуне на понуђени Предлог статута савеза, доставити канцеларији
савеза путем е-мејла или поште, са назнаком за Управни одбор-Статутарну комисију.
Рок за доставу примедби или допуна је 01.02.2018 године.

