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Записник са изборне седнице скупштине Савеза за практично
стрељаштво Србијe – ИПСЦ Србија –
У суботу, 24.02.2018. године у Новом Београду, ул. Др. Ивана Рибара број
170 у просторијама „Клуб стрелаца Муш“, са почетком у 13.00 часова одржана је
редовна изборна скупштина Савеза за практично стрељаштво Србије „ИПСЦ
Србија“.
Тачка 1 дневног реда: Верификација мандата, за пуноправно одлучивање
на седници.
Седници се одазвало 16 представника клубова:
1. КПП Делта,
2. ССК Краљево,
3. СРО Сафари клуб,
4. КПП БС,
5. СД Метак,
6. КС Муш,
7. СК Жандармерија,
8. СК Кобре,
9. СК ГТ,
10. КПС Партизан,
11. КПС Гром,
12. КС Јединица, (Златко Редер као овлашћени испред КС Јединица)
13. КСС 011 Тактикал,
14. КС Спартанац,
15. КС Купра,
16. СК Вукови
од укупно 19 клубова, нису присутни:
1. ИПСЦ Зајечар,
2. ПС Грифон-ПТЈ,
3. КС НС 1970
чиме је утврђено да постоји већина за наставак седнице.
На почетку седнице је утврђено који клубови нису измирили чланарину за
претходну и текућу 2018. годину. Гласањем је усвојено ( једногласно, 14 гласоваЗА) да клубови КПП БС и СК ГТ могу да присуствују и гласати на скупштини и ако
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нису измирили чланарину уз обећање наведених да ће у што скорије време исту
уплатити Савезу.

Тачка 2 дневног реда: Годишњи извештаји
Следи кратко обраћање председника ИПСЦ Србија Спасоја Вулевић са
освртом на постигнуте резултате домаћих такмичара на свим великим светским
такмичењима и средства која су том приликом обезбеђена и утрошена од стране
Савеза у протеклом периоду од 2005. до 2017. године.
Следи обраћање генералног секретара ИПСЦ Србије Петра Пантића у којем
подноси финансијски извештај за протекле 3 (три) године. Свим учесницима
подељен је по један примерак финансијског извештаја.
Следећи је извештај председника националне судијске организације Зорана
Стаменковића са освртом на тренутно стање у националној организацији уз
напомену да су прошле године одржали ИРО-ин семинар лев. 1. Такође, представио
је активности свих судија током 2017. године. Изнео је захтеве двоје страних судија
(Грчка) који су изразили жељу да буду чланови наше националне судијске
организације.
Следећи извештај подноси председник Комисије за образовање и
лиценцирање инструктора Власта Станојевић у којем се осврће на учинак те
комисије у претходном периоду, као и на контакте које су остварили са одређеним
високо-школским институцијама у циљу школовања оперативних тренера.
Стављају се на гласање сва три прочитана извештаја.
За усвајање извештаја гласало је:
ЗА - 15, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНИ – 0, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 1
Тачка 3 дневног реда: Избор:
-

Председника скупштине – савеза:

Предложен:
1. Спасоје Вулевић
Гласало: ЗА- 14, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНИ – 1, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 1
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-

Генералног секретара:

Предложени:
1. Петар Пантић
2. Златко Редер
Гласало: ЗА Петра Пантића - 13, ЗА Златка Редера– 1, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 2

-

Председника Националне судијске организације - комисије :
Чланови Националне судијске организације су све лиценциране судије
које се налазе на листи судија Савеза.

Предложени:
1. Зоран Стаменковић
2. Милан Терзић
Гласало: ЗА Зорана Стаменковића - 10, ЗА Милана Терзића –3, НИЈЕ
ГЛАСАЛО – 3

-

Чланови Управног одбора Савеза:

Предложени :
1. Јелена Јовановић
2. Вукота Ђукић
3. Жељко Вујичић
4. Зоран Стаменковић
Гласало: ЗА- 13, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНИ – 0, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 3
-На предлог Председника Савеза, а на основу Статута, именован је за
заменика Председника Вукота Ђукић који ће у одсуству Председника обављати све
функције предвиђене Статутом.
-

Председника Такмичарске комисије:

Предложен: Милан Терзић
Гласало: ЗА- 16, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНИ – 0
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-

Председника Комисије за образовање и лиценцирање инструктора:

Предложени:
1. Владимир Ђукановић
2. Власта Станојевић
Гласало: ЗА В. Ђукановића- 8, ЗА В.Станојевић – 6, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 2

-

Председника Дисциплинске комисије:

Предложени:
1. Златко Редер
Гласало: ЗА - 15, ПРОТИВ – 0, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 1
-

Председника Надзорног одбора:

Предложени:
1. Власта Станојевић
Гласало: ЗА - 15, ПРОТИВ – 0, НИЈЕ ГЛАСАЛО – 1
Тачка 4 дневног реда: Усвајање новог Статута Савеза за практично
стрељаштво Србија
Генерални секретар савеза Петар Пантић је презентовао нову верзију
Статута који је усклађен са актуелним законским променама. По упознавању
чланова са новом верзијом Статута, приступило се гласању.
Гласало: ЗА- 16, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНИ – 0
Усвојен је нови Статут Савеза за практично стрељаштво Србије.
Тачка 5 дневног реда: Разно
На предлог делегата, Скупштина је једногласно овластила Управни одбор да
разматра и усваја неопходне правилнике за рад Савеза које ће израдити постојеће
Комисије. и то:
-

Комисија за образовање и лиценцирање инструктора којом председава
Ђукановић
Владимир да сачини Правилник о образовању и
лиценцирању инструктора и тренера који имају задатак да спроведу
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-

обуку међу такмичарима у својим клубовима. Такође, ова комисија ће
издавати лиценце инструкторима и тренерима и водити неопходну
евиденцију.
Такмичарска комисија којом председава Милан Терзић да изради нови
Такмичарски правилник и Правилник о организацији такмичења.
Дисциплинска комисија којом председава Златко Редер да изради
Дисциплински правилник.
Национална судијска организација којом председава Зоран Стаменковић
да изради Правилник о лиценцирању судија и Правилник о извођењу
испита безбедности за нове такмичаре као и да води неопходну
евиденцију.

Под темом разно дискутовало се и о побољшању и ефикаснијем раду
лигашких такмичења. Један од предлога је био да се лигашка такмичења сведу на
један дан, како би се смањили трошкови организатору, да се уведе електронско
пријављивање, да клубови гарантују плаћање котизације, да се размотри повећање
котизације (за 50%), да се веб сајт редовно ажурира... Такође, један од предлога за
предстојеће европско првенство је да лепачи буду чланови ИПСЦ Савеза у замену
да им се омогући да пуцају у предмечу без накнаде. Идеална проба би било
предстојеће такмичење Опен Делта Куп у јуну месецу ове године.
Генерални секретар Петар Пантић се обавезао да одштампа књиге одлука и
књиге чланства и да их проследи клубовима који ће имати обавезу да исте редовно
воде. Такмичарске књижице такође ће бити одштампане и подељене такмичарима.
У Београду 24.02.2018
Записник водио
Милан Тодоровић

Председник Савеза
Спасоје Вулевић

________________________

