
На основу члана 38. Статута Стрељачког савеза Београда заказујем Изборну седницу Скупштине 

Стрељачког савеза Београда, која ће се одржати у среду 20.04.2022. године. О тачном месту и 

времену одржавања седнице ћете бити благовремено обавештени. 

 

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД 

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине Стрељачког савеза Београда 

 2. Избор Председника Стрељачког савеза Београда 

 3. Избор чланова Управног одбора 

 4. Избор чланова Надзорног одбора 

 5. Разно 

 

 Овом приликом желим да вас замолим да ваше предлоге за органе савеза доставите у слободној 

форми до 15.04.2022. године како би имали времена да припремимо седницу на време.  

 Такође, у вези са горе наведеним, желим да вас подсетим на одређене чланове Пословника о 

раду Скупштине, као и Статута Стрељачког савеза Београда: 

 

Пословник о раду Скупштине Стрељачког савеза Београда 

Члан 7. 

 Кандидата за председника Савеза може предложити свака удружена и верификована 

организација.  

 Кандидате за председника и остале органе Савеза и за делегате Савеза у другим организацијама, 

удружене организације предлажу из своје средине или из друге удружене организације.  

 

Члан 8. 

 Кандидати за изборне функције могу се предлагати из реда стрелаца, стрељачких, спортских и 

друштвених радника, као и из других категорија грађана, који могу дати значајан допринос развоју 

стрељаштва, учешћем у раду органа Савеза, стручно, финансијски или на други начин помоћи Савезу 

у остваривању њихових циљева и задатака. 

 

Статут Стрељачког савеза Београда 

Члан 25. 

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника не могу бити следећа лица:  

1) чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, 

националног/регионалног/општинског стрељачког спортског савеза;  

2) чланови управе, осим председника управе и заступника као и ликвидациони управници 

националних гранских спортских савеза у неолимпијским гранама спорта и националних спортских 

савеза за област спорта;  

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке; 

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;  

5) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа 

кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, 

неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање 

употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, 

насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док 

трају правне последице осуде;  

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је 

уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;  

7) републички спортски инспектори. 

        Председник Стрељачког савеза Београда 

          Миле Ђапић 


