Предмет: Расписивање редовних избора
за органе Савеза, ОДЛУКА .-

РЕДОВНИМ ЧЛАНОВИМА ИССС

На основу члана 34 став 6 и члана 44 став 1 тачка 4 и 6 Статута Инвалидског
стрељачког савеза Србије доносим:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕДОВНИХ ИЗБОРА за ОРГАНЕ САВЕЗА
1. Редовне изборе у Савезу расписујем за чланове Скупштине,
Управног одбора, Надзорног одбора и за Председника ИССС по
следећем:
- СКУПШТИНА ИССС:
На основу члана 30 Статута ИССС и члана 5 Пословника о раду Скупштине ИССС,
уважавајући чињеницу да Савез има 4 редовне чланице, Скупштину ИССС
сачињавају по 3 изабрана представника редовних чланова Савеза.
Чланови Савеза своје представнике у Скупштини Савеза бирају на начин одређен
својим Статутом и у складу са одредбама Статута ИССС.
Према члану 31 став 2 Статута ИССС лица која представљају члана Савеза у
Скупштини Савеза морају да поседују писмено овлашћење оверено печатом члана
Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза.
- ПРЕДСЕДНИК ИССС:
Сваки члан ИССС може да предложи само једног кандидата за Председника ИССС,
водећи рачуна да исти испуњава предвиђене услове из члана 27 и 43 Статута.
Предложени кандидат за Председника ИССС не мора бити из редова члана Савеза.
- УПРАВНИ и НАДЗОРНИ ОДБОР ИССС:
Сходно одредбама члана 37 Сатута ИССС да структура чланова УО одговара
структури чланова ИССС, чланови УО се бирају по следећем принципу:
- 1 представник активних основних стрељачких организација из Београда
- 1 представник активних основних стрељачких организација из Војводине
- 1 представник активних основних стрељачких организација из уже Србије
- 1 представник активних стрелаца
- Председник Стручног савета ИССС, по функцији
- Председник ИССС (по функцији је и Председник УО ИССС)
- 1 члан из редова угледних друштвених радника или бизниса
На основу овога, сваки члан ИССС може да предложи 1 или 2 кандидата за члана
УО ИССС који испуњавају услове из члана 27 и 37 Статута ИССС.
Такође, сваки члан ИССС може предложити по једног кандидата за члана Надзорног
одбора ИССС, водећи рачуна да исти испуњава предвиђене услове из члана 27 и 41
Статута ИССС.
Предложени кандидати за чланове УО и НО ИССС не морају бити из редова члана
Савеза.
2. ИЗБОРНА СЕДНИЦА Скупштине ИССС ће бити одржана најкасније до краја Марта
2020.године. Тачан датум, место и време одржавања седнице са дневним редом
биће достављен свим члановима благовремено у складу са Статутом ИССС члан 34
став 2 и законом о спорту.

3. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ИССС:
- Сви чланови ИССС су обавезни да најкасније до 02.03.2020.године доставе одбору
за припрему и спровођење избора ИССС (канцеларији ИССС) одлуку и списак
својих изабраних представника за Скупштину ИССС и листу предложених кандидата
за чланове УО, НО и Председника ИССС.
- Одлука о избору представника члана ИССС у Скупштини ИССС мора да садржи:
1. Назив органа који је донео одлуку, време и место одржавања седнице на којој
је донета одлука и у складу са којим актом члана ИССС
2. име и презиме сваког представника
3. број телефона (фиксни или мобилни) и мејл сваког представника
4. оверено овлашћење за сваког свог представника
5. потпис и печат лица овлашћеног за заступање и представљање члана ИССС
- Листа предложених кандидата за чланове УО, НО и Председника ИССС мора да
садржи:
1. Назив органа који је донео одлуку, време и место одржавања седнице на којој
је донета одлука и у складу са којим актом члана ИССС
2. име и презиме сваког кандидата са јасном назнаком за коју се функцију
кандидује
3. број телефона (фиксни или мобилни) и мејл сваког кандидата
4. кратка спортска и лична биографија кандидата
5. потпис и печат лица овлашћеног за заступање и представљање члана ИССС
Уз потпуно попуњену и оверену листу кандидата обавезно се доставља и:
- фотокопија личне карте кандидата
- писана изјава кандидата о прихватању кандидатуре
- лична изјава кандидата да испуњава услове из члана 27 Статута ИССС,
Етичког кодекса ИПЦ и антидопинг правила
4. ОДБОР за ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА у ИССС:
У одбор за припрему и спровођење избора именујем следеће чланове:
- Зоран Шипка
- Живко Папаз
- Душко Савић
- Здравко Савановић
Одбор има задатак да прикупи и класификује све предлоге чланова ИССС, провери
да ли сви кандидати испуњавају предвиђене услове и сачини комплетну листу
предложених кандидата за чланове органа и списак чланова Скупштине ИССС.

у Београду,
21.01.2020.год.

М.П.

ПРЕДСЕДНИК ИССС
Ненад Пајић

