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На основу члана 40. став 2, члана 55. став 3 тачка 1, а у складу са обавезама из члана 181
став 1, Закона о спорту Републике Србије ( "Сл.гласник РС", бр. 10/2016), и члана 39. Став 1
тачка 1 под а, Статута Инвалидског стрељачког савеза Србије од 28.10.2011.године, у
поступку усаглашавања са одредбама Закона, Скупштина Инвалидског Стрељачког Савеза
Србије на седници одржаној 27.01.2017. године усвојила је:

СТАТУТ
ИНВАЛИДСКОГ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Инвалидски Стрељачки савез Србије (у даљем тексту: Савез) је добровољна,
недобитна, неполитичка, невладина асоцијација удружених стрељачких спортских
организација и клубова особа са инвалидитетом (у даљем тексту: ОСИ) са територије
Републике Србије, са статусом надлежног националног гранског спортског савеза за
параолимпијски спорт-стрељаштво (у даљем тексту: параолимпијско стрељаштво) и
стрељачки спорт ОСИ Србије, у који се, ради остваривања заједничких и општих циљева и
задатака, добровољно и равноправно удружују стрељачки спортски клубови ОСИ, удружења
и друге спортске организације ОСИ, oсноване ради обављања стрељачких спортских
активности и делатности ОСИ (у даљем тексту: чланице).
У Савез се могу удружити и стручна удружења у области спорта, удружења организација
за обављање спортске делатности и друге заинтересоване организације у области спорта,
које имају своје седиште на територији Републике Србије, чија је активност и делатност од
интереса за стрељачки спорт ОСИ Србије.
Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања,
изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.
1.1. Подручје активности

Члан 2.
Савез и његове чланице функционишу као јединствен систем параолимпијског
стрељаштва и стрељачког спорта ОСИ на територи Републике Србије.
Области у којима Савез реализује своје активности и делатности и остварује своје
циљеве и интересе су: спортско стрељаштво (које обухвата: масовно, рекреативно,
такмичарско и врхунско спортско параолимпијско стрељаштво, масовни, рекреативни и
такмичарски стрељачки спорт ОСИ); као и безбедно држање, ношење и коришћење оружја.
Подручје деловања Савеза, у обављању својих спортских активности и делатности и у
остваривању својх циљева и задатака, је територија Републике Србије.
1.2. Назив и седиште Савеза

Члан 3.
Назив савеза је: ИНВАЛИДСКИ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ.
Скраћени назив Савеза је ИССС.
Назив савеза на енглеском језику је “Serbian shooting sport federation of disabled”
Седиште Савеза је у БЕОГРАДУ- Чукарица, улица Илије Стојадиновића број 2/1.
О промени седишта Савеза одлучује Управни одбор Савеза
1.3. Правни статус
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Члан 4.
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и
овим Статутом, основан и организован на неодређено време у облику спортског удружења у
форми спортског савеза и регистрован је у надлежној државној организацији по Закону о
спорту Републике Србије (Агенцији за привредне регистре – АПР)
1.4. Јавне ознаке и дан Савеза

Члан 5.
Савез има печат округлог облика стандардних димензија, на чијем рубу је кружно
ћирилицом исписан пун назив Савеза, а у средини великим словима скраћени назив ИССС и
седиште Савеза.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и
остављен простор за број и датум.
Савез има свој знак, логотип и друге симболе са ћириличним натписом ИССС.
Дан Савеза је 29. Новембар, дан када је 2007.године званично регистрован Савез у
Министарству надлежном за спорт.
1.5. Чланство у другим удружењима и савезима

Члан 6.
У свом раду, деловању и остваривању својих циљева, Савез прихвата и поштује повељу,
циљеве, принципе и правила Параолимпијског и Олимпијског покрета и националних
спортских асоцијација.
Савез је члан Параолимпијског комитета Србије (у даљем тексту: ПОКС).
Савез се може, одлуком Управног одбора, учланити и у друге међународне и домаће
организације, њихове савезе и друге асоцијације у области спорта од значаја за остваривање
статутарних циљева Савеза.
1.6. Заступање и представљање

Члан 7.
Савез представља и заступа Председник Савеза у складу са Законом и овим Статутом.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у
заступању Савеза, у границама датих овлашћења.
Делегирана, изабрана, именована и запослена лица у Савезу, за свој рад и деловање
одговорна су органу који их је делегирао, изабрао, именовао или радно ангажовао, у складу
са овим Статутом, другим актима Савеза, повереним мандатом и овлашћењима.
Удружене чланице, њихови чланови, чланови органа Савеза, запослена и ангажована
лица дисциплински одговорају пред дисциплинским органима и у поступку утврђеном
прописима Савеза.
1.7. Забрана дискриминације

Члан 8.
Забрањена је, у складу са Законом, свака непосредна и посредна дискриминација
укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских
организација, спортских савеза и других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на
отворен и прикривен начин, а која се заснивају на неком стварном или претпостављеном
личном својству.
Одредбе општих и појединачних аката Савеза и чланова Савеза које представљају
дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана - не примењују се.
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У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и
грађанина.
Сва лица у надлежности Савеза и чланови Савеза обавезна су да се супротстављају
свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци
II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА
2.1. Циљеви

Члан 9.
Основни циљеви Савеза су:
развој, афирмација и промоција спортског стрељаштва (масовног, такмичарског и
врхунског параолимпијског стрељаштва, развој масовног, рекреативног и
такмичарског стрељачког спорта ОСИ) у Републици Србији, унапређење спортских
стрељачких резултата, повећано бављење стрељаштвом у свим врстама
инвалидитета и узрасним категоријама становништва Србије, изградња
безбедносне културе у безбедном држању, ношењу и коришћењу спортског оружја,
јавно промовисање тих вредности и афирмација остварених резултата у функцији
подизања угледа Савеза и репрезентовања Републике Србије у међународним и
домаћим оквирима.
промовисање образовне и васпитне функције спорта, фер плеја, разумевања,
толеранције и одговорности кроз бављење параолимпијским стрељаштвом;
обезбеђење услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у
параолимпијском стрељачком спорту и спортском стваралаштву;
обављање и других послове у складу са Законом о спорту, Статутом клуба,
спортским правилима ИССС-а и ПОКС-а.
Своје циљеве у обављању спортских активности и делатности Савез остварује поштујући
и подржавајући принципе: афирмације духа параолимпизма; подстицања фер плеја;
сузбијања неспортског понашања, насиља и допинга у спорту; јавности у раду; и
промовисања коришћења оружја у мирољубиве и ненасилне сврхе.
2.2. Садржај активности

Члан 10.
Свој рад и рад својих органа, радних тела и удружених организација, Савез усмерава на
обављање послова и задатака који се односе на:
1) реализовање програма и пројеката којим се задовољава општи интерес у области
стрељачког спорта ОСИ у Републици;
2) стварање потребних организационих, кадровских, стручних и материјалних услова за
развој и унапређење такмичарског и врхунског параолимпијског стрељаштва у Републици;
3) обучавање грађана са инвалидитетом у спортском стрељаштву ОСИ и у безбедном
држању, ношењу и коришћењу оружја, на основама општеприхватљивих друштвених,
спортских, и моралноетичких принципа;
4) утврђивање јединствених правила за организовање и спровођење националних и
међународних такмичења у Републици;
5) усвајање и реализацију програма припрема и наступа стрелаца,тренера, судија и других
стрељачких радника на међународним такмичењима,
6) утврђивање програма, успостављање и одржавање спортске сарадње са страним и
међународним стрељачким организацијама,
7) заступање инетреса Савеза, код националних спортских и међународних стрељачких и
других спортских организација,
8) изградњу и осавремењавање стрељачких објеката и повећање фонда стрељачке опреме,
оружја и муниције,
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9) осавремењавање наставних средстава и метода за обуку и селекцију стрелаца,
10) школовање и усавршавање стручњака различитих профила и наставног кадра за потребе
параолимпијског спортског стрељаштва,
11) унапређење система тренинга и такмичења,
12) подизање нивоа безбедносне културе својих чланова и грађана
Члан 11.
У остваривању постављених циљева и задатака, Савез предузима следеће мере:
1) утврђује и афирмише општу политику и стратегију развоја стрељачког спорта ОСИ у
Републици, доноси и реализује дугорочне и годишње програме и планове рада;
2) сарађује са надлежним државним органима и другим организацијама, у Републици,
надлежним за развој и унапређење параолимпијског спорта и спорта уопште;
3) пружа стручну помоћ чланицама у пословима реконструкције и изградње стрелишта,
набавке и дистрибуције стрељачког оружја и опреме;
4) утврђује спортска правила стрељаштва ОСИ, која се односе на: организовање спортских
такмичења и учешће на њима; утврђивање износа котизација и других накнада за наступ и
обављање других послова на такмичењима; техничке услове стрелишта; као и на услове
преласка стрелаца из једне организације у другу;
5) води регистар удружених организација и евиденције стрелаца, стрељачких судија, других
стрељачких радника, стрељачких резултата и рекорда, додељених интерних и екстерних
признања, као и стрељачких објеката;
6) врши регистрацију и категоризацију стрелаца и води рејтинг листу стрелаца, у складу са
одговарајућим прописима Савеза;
7) у сарадњи са ПОКС-ом и Стрељачким Савезом Србије врши лиценцирање тренера
8) прати савремена кретања и достигнућа у стрељачком спорту и примењује их у области
стручног усавршавања кадрова и у организовању такмичења;
9) унифицира правила и прописе од општег интереса за чланице;
10) иницира измене и допуне Закона и подзаконских аката и правила међународних
спортских организација, од интереса за стрељачки спорт;
11) планира и реализује програме и пројекте из области свог деловања.
Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима
(спортским правилима) који доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом.
Савез може, ради остваривања активности, основати привредна друштва, установе и
други законом утврђени облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са
другим правним и физичким лицем
2.3. Стручни рад

Члан 12.
Стручни рад у Савезу и код чланица Савеза могу да обављају искључиво спортски
стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу
дозволу за рад, у складу са Законом о спорту.
Спортски стручњаци, из става 1 овог члана, су обавезни да се стручно усавршавају у
складу са Законом о спорту и општим актима Савеза. Спортски стручњаци су дужни да
планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу.
Управни одбор Савеза утврђује план стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и остварује
услове за остваривање тог плана.
Савез ангажује спортске стручњаке и стручњаке у спорту закључењем уговора о раду или
уговора о стручном ангажовању, у складу са Законом.
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Савез има запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са
положеним спортским стручним испитом у складу са Законом о спорту.
2.4. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 13.
Савез и сви чланови Савеза (посредни и непосредни), у обављању спортских активности
и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа параолимпизма и
олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у
спорту, подстицању добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља
и допинга у спорту.
Сваез и чланице Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и
делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза, потврђеним конвенцијама у
области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чији је
члан и Република Србија.
Савез и чланице Савеза су обавезни да обезбеде да бављење спортом буде хумано,
слободно, добровољно, здраво и безбедно, фер, толерантно и етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно
свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности,
степен инвалидности, пол и друго лично својство.
Савез као надлежни национални грански спортски савез параолимпијског стрељаштва и
стрељачког спорта ОСИ и чланице Савеза су дужни да своја спортска правила, у складу са
Законом, усаглашавају са спортским правилима надлежнох међународнох савеза.
Савез је дужан да спортска правила објави на интернет страници.
III. ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 14.
Основне стрељачке организације ОСИ, клубови и друге организације ОСИ из члана 1.
овог Статута (у даљем тексту: чланице), самостално и добровољно одлучују о свом
удруживању у Савез и о иступању из Савеза. У Савез се могу удружити само она правна
лица која су уредно регистрована код надлежног државног органа / АПР/, доставе тражена
документа, прихвате Статут Савеза и плате чланарину.
Удружене чланице Савеза могу бити: редовне и придружене
Редовне чланице су удружене стрељачке организације ОСИ, које поред осталих услова,
прописаних овим Статутом, учествују у редовним такмичењима са Календара Савеза за
такмичарску сезону и имају најмање три такмичара у «А» и три такмичара у «Б» програму на
редовним колима Лиге ОСИ Србије или на такмичењима вишег ранга.
Придружене чланице су удружене стрељачке организације ОСИ, које учествују у
редовним такмичењима са Календара Савеза за такмичарску сезону и имају мање од три
такмичара у «А» или «Б» програму на редовним колима Лиге ОСИ Србије или на
такмичењима вишег ранга, или које нису наступала на такмичењима по календару Савеза из
предходне године и стручна-спортска удружења из области спортског стрељаштва.
Придружена чланица Савеза може постати и друга невладина организација која у свом
сатаву има ОСИ која је: регистрована у складу са законом; ако њени циљеви одговарају
циљевима Савеза; ако је статут организације у складу са општим актима Савеза; ако као
организација или преко појединаца редовно учествује у систему такмичења која су у
надлежности Савеза, ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште
акте Савеза, ако обавља своју делатност најмање годину дана.
Одлуку о удруживању организације у Савез доноси Управни одбор Савеза и о томе
издаје одговарајући сертификат
У Савез се могу удружити и стручна удружења у области спорта, удружења организација
за обављање спортске делатности и друге заинтересоване организације у области спорта,

6

које имају своје седиште на територији Републике Србије, регистроване у складу са законом,
чија је активност и делатност од интереса за стрељачки спорт особа са инвалидитетом
3.1. Услови и начин учлањења

Члан 15.
Ради удруживања у Савез, организације подносе Савезу писмену изјаву о намери
удруживања – захтев, уз који се обавезно доставља и:
1) потписана приступница, односно споразум (уговор) о удруживању у Савез;
2) оверена фотокопија свог Статута, усаглашен са Статутом Савеза;
3) копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа,
4) списак чланова.
5) одлуку надлежног органа о намери удруживања у Савез
6) податке о активностима и бављењу спортским стрељаштвом (броју чланова,
стручним кадровима, школи стрељаштва, учешћу и резултатима стрелаца на
такмичењима, стрелишту, стрељачкој опреми и слично),
7) податке о лицу овлашћеном за представљање и заступање организације и
8) изјава да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза
9) Верификациони лист
О пријему у чланство одлучује Управни одбор Савеза у року од 60 дана од дана
подношења уредног захтева. Приступница ће се одбити само у колико подносилац не
испуњава услове из члана 14 овог Статута.
У случају одбијања приступнице, подносилац може поднети жалбу ад хок Арбитражи или
сталном Арбитражном суду при Параолимпијском комитету Србије, чија одлука је коначна.
Чланица је дужна да плати Савезу годишњу чланарину у року од 15 дана од пријема
обавештења о пријему у чланство, тј верификације, а у супротном са сматра да је одустала
од чланства. Права члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине.
Управни одбор Савеза својом одлуком прописује годишњу чланарину .
Сваке године, најкасније до краја фебруара, удружене чланице потврђују своју одлуку о
удруживању у Савез достављањем верификационог листа и доказа о уплаћеној чланарини на
рачун Савеза. Обнову удруживања верификује Стручна служба Савеза, у регистру удружених
организација.
Члан 16.
Управни одбор неће прихватити приступницу, а Стручна служба неће прихватити обнову
удруживања чланице у Савез, ако се утврди: да уз приступницу, односно верификациони
лист нису приложени документи и подаци из члана 14. овог Статута; да се чланица не бави
спортским стрељаштвом ОСИ и да је одлуку о удруживању донео ненадлежни орган или да је
верификациони лист потписало неовлашћено лице.
Управни одбор такође неће прихватити приступницу, а Стручна служба неће
верификовати обнову чланства у Савез, ако се утврди да Статут подносиоца приступнице,
односно чланице, није у складу са Статутом Савеза, да чланица делује и поступа супротно
Статуту, интерним актима, интересима и циљевима Савеза.
Члан 17.
Спортске организације и спортски чланови стрељачких клубова и спортских организација
ОСИ учлањених у Савез, уједно су преко својих клубова, односно организација и чланови
Савеза.
3.2. Права и обавезе чланица

Члан 18.
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Верификацијом и обновом верификације удруживања, чланице Савеза прихватају
обавезе утврђене овим Статутом и стичу право да:
1. учествују у обављању послова и задатака од општег интереса за стрељачки спорт
ОСИ у
Републици, поверених Савезу од државних органа и органа локалне
самоуправе;
2. учествују у коришћењу средстава из субвенција за реализовање програма и
пројеката, којим се задовољава општи интерес у области стрељачког спорта ОСИ
у Републици;
3. предлажу и учествују у бирању и разрешењу чланова органа и радних тела Савеза
и представника Савеза у организацијама у које је Савез удружен;
4. учествују у управљању Савезом, преко овлашћених представника у Скупштини
Савеза и изабраних чланова у органе Савеза;
5. њихови стрелци, тренери, судије и остали стрељачки радници буду регистровани
– лиценцирани за учешће на националним и међународним такмичењима;
6. учествују на такмичењима и на другим скуповима и манифестацијама Савеза;
7. под једнаким условима конкуришу за организацију и да организују такмичења по
Календару такмичења Савеза;
8. учествују у камповима перспективних стрелаца и стручним скуповима у
организацији Савеза.
9. учествују у организационим и извршним органима међународних такмичења и у
међународној спортској сарадњи;
10. учествују у предлагању и доношењу нормативних, планских, извештајних и других
аката и гранских спортских правила;
11. буду благовремено информисане о активностима и резултатима рада Савеза,
његових чланица и стрелаца.
12. чланови удружених организација остварују право на правну и другу помоћ у
остваривању својих статусних права;
13. стрелци из удружених чланица стичу и остварују право на стипендије, а стрељачки
радници, чланови органа Савеза, запослена и ангажована стручна и друга лица
стичу права на признања и награде за остварене резултате, пласмане на
такмичењима и друге заслуге;
14. користе евиденције о чланицама Савеза, о регистрацији и категоризацији стрелца
и стрељачких радника и о резултатима, рекордима, додељеним признањима
стрелцима и стрељачким радницима;
15. под бенефицираним условима, у организацији Савеза обучавају своје кадрове,
користе објекте Савеза и да посредством Савеза набављају, тестирају и
oдржавају стрељачко оржје, опрему и друга средства за обуку и такмичења;
16. учествују у заједничком репрезентовању и афирмацији стрељачког спорта ОСИ и
у уређивању питања статуса стрелаца и стрељачких радника
3.3. Књига чланства и друге евиденције

Члан 19.
Савез и чланице Савеза се уписују у матичне евиденције у складу са Законом о спорту.
Савез и чланице Савеза воде евиденцију својих чланова (књига чланства) и друге
базичне евиденције, у складу са Законом о спорту и спортским правилима.
Одлуке органа Савеза и чланица Савеза обавезно се уносе у Књигу одлука коју воде ти
органи.
3.4. Престанак чланства

Члан 20.
Својство удружене чланице у Савез престаје њеним брисањем из регистра чланица, ако
чланица: - престане са радом,
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- иступи из Савеза,
- буде искључена из Савеза
Престанак рада чланице Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног
органа којом је чланица брисана из одговарајућег регистра.
Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, чланици Савеза
су суспендована права и обавезе у Савезу.
Иступање из Савеза могуће је само на основу писмене изјаве чланице Савеза о
иступању из Савеза, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа чланице Савеза, уз
отказни рок од три месеца.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза на
измирење заосталих финансијских обавеза и обавеза враћања опреме и оружја задуженог од
Савеза..
Престанком својства чланице Савеза престаје и мандат представницима чланице у
органима и радним телима Савеза.
Престанком својства чланице Савеза престаје и право учешћа у активностима у
организацији Савеза.
Члан 21.
Искључење чланице Савеза могуће је ако:
1) својим активностима теже штети угледу и интересима Савеза;
2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
3) својим радом или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште
акте Савеза или своја општа акта
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одбор је дужан да чланицу
Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да јој
се остави рок од најдуже 60 дана за отклањање пропуста у раду.
Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави чланици
Савеза рок од две недеље да се изјасни о приговорима на њен рад.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и
писмено је саопштава чланици Савеза.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Одлуку о суспензији Управни одбор доноси већином од укупног броја чланова и може је
орочити до окончања поступка, али не дуже од 6 месеци.
Против одлуке о суспензији, односно искључењу, чланица Савеза може поднети жалбу
ад хок Aрбитражи или сталном Aрбитражном суду при Параолимпијском комитету Србије,
чија одлука је коначна. До доношења одлуке Арбитраже, права чланице су суспендована.
Уколико чланица Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње
чланарине и не измири обавезе у року од 30 дана од пријема друге опомене, истеком овог
рока аутоматски се гаси чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу.
Бивше чланице које су изгубиле својство члана Савеза због неплаћања чланарине,
Управни одбор Савеза може поново примити уколико плате заосталу чланарину.
3.5. Дисциплинска одговорност

Члан 22.
Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно
Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или
повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњени: 1) опоменом, 2) јавном
опоменом, 3) суспензијом, 4) новчаном казном, 5) забраном обављања дужности и 6)
искључењем
Управни одбор Дисциплинским правилником ближе одређује дисциплинске мере,
дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
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Члан 23.
Ниједан непосредни (чланица) и посредни члан (радно тело или орган Савеза као и
чланови истих) Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне
последице због коришћења својих права утврђених Законом, општим актима Савеза и
општим актима члана Савеза.
Члан 24.
За изузетне резултате и заслуге у обављању спортских активности и делатности и у
остваривању циљева и задатака Савеза, Савез може установити и доделити награде и друга
признања, у складу са прописом Савеза.
Награде и признања, из претходног става, могу се додељивати спортистима, тренерима,
спортским радницима, удруженим организацијама, члановима органа Савеза, запосленим
лицима и другим заслужним појединцима и правним лицима.
IV. УПРАВЉАЊЕ САВЕЗОМ и ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 25.
Савезом управљају његове редовне чланице преко својих овлашћених представника,
изабраних и именованих чланова у органие Савеза и у њихова радна тела, на начин одређен
овим Статутом.
Сви чланови органа и тела Савеза своју функцију обављају добровољно и без накнаде
(волонтерски), осим ако за одрђени случај Управни одбор не одлучи другачије.
Члан 26.
Органи Савеза су:
1) Скупштина;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор;
4) Председник Савеза;
5) Генерални секретар Савеза
Органи Савеза могу бирати или именовати своје комисије, савете, тимове и друга радна
тела за обављање одређених послова из своје надлежности. Мандат чланова органа Савеза
траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Члан 27.
Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог управника
не могу бити следећа лица:
1) чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, покрајинског и
градског/регионалног/општинског стрељачког спортског савеза;
2) чланови управе, као и ликвидациони управници националних гранских спортских савеза 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
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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.
У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је
власник или члан органа спортске кладионице.
Председник и генерални секретар Савеза не могу бити чланови управе, председници
или заступници друге организације у области спорта, осим управе ПОКС, ОКС, Републичког
завода и Покрајинског завода.
Ако члан органа Савеза у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде
члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка
испуњености тих услова, ако овим Статутом није другачије утврђено
Члан органа Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза и
чланица Савеза.
Члан 28.
Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности
пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности
избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања
забране конкуренције.
Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се закључи
по одобрењу Управног одбора Савеза.
На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде тих
дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву Закона којим
је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита пословне
тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано.
Члан 29.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из претходног става не одговарају чланови који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од
десет година, од дана доношења штетне одлуке
Члан органа Савеза, нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла
са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о
имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог
степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има
контролу или економски интерес.
Члан 30.
Чланице, у складу са својим Статутом и Пословником о раду Скупштине ССС, бирају,
именују или одређују, односно делегирају свог овлашћеног представника за члана Скупштине
Савеза.
Мандат органа Савеза и њихових радних тела траје четири године, док мандат
генералног секретара траје пет година, са могућношћу поновног избора за све.

11

Члану Управног и Надзорног одбора и члану њиховог радног тела мандат може престати
и пре истека рока на који је биран, односно именован, а мандат накнадно бираног члана траје
до истека рока мандата органа или тела у које је биран.
Престанак мандата утврђује се одлуком о разрешењу, коју доноси орган који је изабрао
или именовао лице којем престаје мандат, и то на основу: констатације спречености за рад,
констатације неопозиве писмене оставке, разматрања понуђене писмене оставке или
разматрања предлога органа, радног тела или чланице удружене у Савез.
Орган који је донео одлуку о разрешењу, на основу претходног става овог члана, може
на предлог свог члана, другог органа, његовог радног тела или чланице, уместо разрешеног
лица изабрати или именовати друго лице.
Одредбе става 3 и 4 овог члана примењује се и на престанак мандата генералног
секретара. На предлог органа, радног тела или удружене чланице, генералном секретару
мандат може престати ако: не спроводи или непоштује рокове у спровођењу одлука и
закључака органа Савеза; непажњом, нестручним или незаконитим радом и одлукама
проузрукује знатну материјалну штету Савзу; или на други начин нанесе штету и угрози
интересе Савеза и Републике Србије.
Управни, односно Надзорни одбор Савеза, може до прве наредне седнице Скупштине,
донети одлуку о кооптирању у свој састав највише 1/3 чланова, који нису изабрани на
седници Скупштине, уместо чланова који су спречени за рад, који су поднели неопозиву
оставку, или из других разлога не учествују у раду органа Савеза.
Начин предлагања, именовања, одређивања, избора, престанка мандата, разрешења и
кооптирања чланова органа Савеза и представника Савеза у асоцијацијама у којима је Савез
члан, утврђује се Пословником о раду Скупштине ИССС, у складу са овим Статутом.
1. СКУПШТИНА САВЕЗА
Члан 31.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину, по принципу делегирања, сачињавају овлашћени представници редовних
чланица Савеза (број и начин избора представника ближе се одређује Пословником о раду
Скупштине).
Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писаног пуномоћја издатог од
чланице Савеза, које је оверено печатом и потписано од стране заступника чланице Савеза.
Пуномоћје се издаје представнику чланице за сваку седницу Скупштине.
У раду Скупштине могу учествовати, по позиву Председника Савеза, представници
других организација и државних органа.
Члан 32.
Седнице Скупштине сазива председник, а изузетно Управни одбор Савеза.
Уколико орган из претходног става не сазове седницу Скупштине, у предвиђеним роковима,
седницу могу сазвати Надзорни одбор или овлашћени представници најмање 1/3 чланица.
Члан 33.
Седници Скупштине председава радно председништво, које чине Председник Савеза –
председавајући и два члана које бира Скупштина. У вођењу седнице, радном председништву
помаже Генерални секретар Савеза.
Скупштина пуноважно ради ако седници присуствује више од половине представника
чланица, а пуноважно одлучује већином гласова присутних представника.
Чланови Скупштине по правилу, одлучује јавно дизањем руку, изузетно, Скупштина
може већином гласова донети одлуку да се по неким питањима гласање обави тајно.
Ако Скупштини не присуствује више од половине представника чланица, после паузе од
30 минута, Скупштина може донети одлуку да настави са радом и да пуноважно одлучује, ако
седници присуствују представници више од 1/3 чланица.
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Редовна Скупштина

Члан 34.
Редовна седница Скупштине одржава се, по правилу, сваке године.
Редовним чланицама Савеза шаље се писани позив за седницу Скупштине, са дневним
редом, по правилу, најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. Чланице Савеза могу се
сагласити да се позиви за седницу шаљу електронском поштом.
Чланица Савеза може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим
поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине.
Председник Савеза најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни
дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза.
На почетку седнице Скупштине, Председник Савеза утврђује да ли постоји кворум за рад
и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Редовна Изборна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу
најкасније 30 дана пре истека мандата Председнику Савеза.
Ванредна Скупштина

Члан 35.
Председник Савеза може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то
интереси Савеза захтевају.
Председник Савеза је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено
тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или
једна трећина редовних чланова Савеза. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15
дана од дана подношења уредног захтева. Између подношења уредног захтева за
одржавање ванредне скупштине и ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 30
дана. Ако председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај
орган Савеза, односно они чланови Савеза који су тражилу њено сазивање.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима
Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице
скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су
наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи
другачије већином од укупног броја чланова.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о
редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
Надлежности Скупштине

Члан 36.
Скупштина Савеза:
1. доноси Статут Савеза и статутарне одлуке о изменама и допунама Статута;
2. доноси програм рада и финансијски план Савеза, за период између две
изборне седнице Скупштине;
3. утврђује основе организације, стратегију и политику развоја, рада и деловања
Савеза и даје смернице за рад Савеза;
4. разматра и усваја годишње извештаје о раду Савеза и годишње финансијске
извештаје и верификује биланс стања и биланс успеха Савеза;
5. бира и разрешава председника, и чланове Управног и Надзорног одбора
Савеза, у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Савеза;
6. одлучује о учлањењу и престанку чланства Савеза у другим организацијамаасоцијацијама, на предлог Управног одбора;
7. одлучује о промени статуса и престанку рада Савеза;
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одлучује о стицању и отуђењу непокретности у власништву Савеза;
разматра предлоге и иницијативе упућене Скупштини и одлучује о њима, по
прибављеном мишљењу Управног одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
Део послова и овлашћења из своје надлежности, Скупштина може посебном одлуком,
пренети на Управни одбор Савеза.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати сталне или привремене
комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
8.
9.

2. УПРАВНИ ОДБОР
Састав

Члан 37.
Управни одбор броји 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из реда истакнутих друштвених и
спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог Председника савеза, уз
прибављање предлога и мишљења чланица Савеза, тако да структура чланова Управног
одбора одговара структури чланства Савеза.
Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини Савеза.
Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора.
Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 године и могу бити поново бирани.
Уколико превремено престане мандат више од три члана Управног одбора, услед смрти,
оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без одлагања ванредна
седница Скупштине.
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово
место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и
мандат чланова Управног одбора који нису разрешени.
Надлежности Управног Одбора

Члан 38.
Управни одбор:
1) доноси оперативне планове и извршава одлуке и закључке Скупштине;
2) подноси Скупштини извештаје о раду Савеза, о свом раду и о раду својих радних
тела;
3) припрема и утврђује предлоге аката, програмских, планских, развојних,
извештајних и других докумената и материјала за седнице Скупштине;
4) доноси опште правне акте у складу са Законом и Статутом Савеза;
5) усваја годишњи План рада и План прихода и расхода Савеза и предузима мере за
њихово извршење;
6) доноси правила такмичења и усклађује их са правилима такмичења међународних
организација у које је Савез учлањен;
7) доноси Календар такмичења и Програм првенстава Србије, са квалификационим
нормама;
8) одређује организаторе националних такмичења, на основу усвојеног Календара
такмичења и расписаног конкурса;
9) одређује такмичарске регионе и организаторе регионалног такмичења;
10) успоставља и развија сарадњу са органима и организацијама у Републици у циљу
побољшања статуса стрељачког спорта ОСИ;
11) бира и разрешава генералног секретара Савеза;
12) именује, бира и разрешава селектора репрезентације и именује чланове стручног
штаба, разматра и усваје њихове програме и планове рада и извештаје о раду,
припремама и наступима репрезентације на међународним такмичењима;
13) бира, именује, разрешава или предлаже своје представнике у органима, радним
или стручним телима организација у које је Савез удружен;
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14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)
32)

организује скупове и стручна саветовања о темама од заједничког интереса за
стрељачки спорт и чланице;
одлучује о стицању и отуђењу покретне имовине, и о коришћењу, заштити и
безбедности покретне и непокретне имовине Савеза;
одлучује о оснивању привредног друштва и агенције, о преносу оснивачких права,
разматра извештај о њиховом раду и финансијском пословању и одлучује о
покретању поступка за престанак њиховог рада;
одлучује о удруживању организација у Савез, о њиховом брисању из евиденције и
о искључењу из Савеза;
доноси одлуке о међународној сарадњи Савеза, 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;
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 извештаје о раду;
прописује начин употребе и коришћења печата, штембиља, знака и заставе и
утврђује начин и програм обележавања Дана Савеза;
доноси акт о систематизацији радних места и одлучује о пријему радника у радни
однос у Стручну службу савеза;
доноси акт и одлучујуе о зарадама ангажованих лица (запослених), о накнадама за
рад у стручној служби, органима и радним телима Савеза;
доноси Правилник о стручном раду у Савезу и друге правилнике у складу са
Законом;
прати, анализира и оцењује рад својих радних тела, Генералног секретара,
Стручне службе и представника Савеза у другим организацијама;
доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама, проглашава најуспешније
стрелце, удружене чланице, тренере и стрељачке раднике, и предлаже кандидате
за похвале, награде и признања других органа, организација и асоцијација;
одлучује као другостепени орган у поступцима и по актима својих радних тела;
одлучује о промени седишта Савеза;
доноси Пословник о свом раду;
утврђује садржај и изглед Изјаве - приступнице за удруживање организација у
Савез, верификационог листа за обнову удруживања, сертификата о удруживању,
регистра удружених чланица Савеза и других евиденција Савеза;
утврђује износ минималне годишње чланарине за удружене чланице,
врши и друге послове, у складу са овим Статутом и по овлашћењу Скупштине

Седнице Управног одбора

Члан 39.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање 4 пута
годишње.
Управни одбор сазива Председник Савеза, а у случају његове спречености лице које он
овласти.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, најмање три члана
Управног одбора и генералног секретара Савеза.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник ће
сазвати, најкасније у року од три дана, нову седницу са истим дневним редом. Управни
одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.
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Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим
организацијама и дужни су да штите интересе Савеза као целине и заступају одлуке
Скупштине и Управног одбора Савеза.
Управни одбор може на писани предлог Председника да одлучује и електронским путем,
писаним изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан
Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће
се да је дао сагласност.
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног
броја чланова Управног одбора.
Рад Управног одбора уређује се пословником.
3. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 40.
Надзорни одбор врши надзор и контролу спровођења Статута и других општих аката
Савеза, контролу материјално-финасијског пословања Савеза и његове стручне службе и
надзор над законитошћу рада органа управљања Савеза.
О извршеном надзору и контроли, Надзорни одбор извештава Скупштину најмање
једном годишње
Члан 41.
Надзорни одбор Савеза броји три члана које бира Скупштина Савеза из реда својих
чланица и из реда експерата за поједине области.
Мандат чланова надзорног одбора траје 4 године а исто лице може више пута бити
бирано за члана надзорног одбора.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Члан Надзорног одбора не може бити члан другог органа или радног тела Савеза
Члан 42.
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији
4. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Члан 43.
Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног одбора Савеза по
функцији.
Председника Савеза бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских радника и
спортиста, са јединствене листе кандидата које предложе Управни одбор Савеза и чланице
Савеза, с тим да једна чланица може да предложи само једног кандидата за председника.
Председник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново биран на
исту функцију.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран:
- смрћу;
- оставком;
- разрешењем.
Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима најстарији члан
УО, који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније 60
дана од дана подношења оставке.
Члан 44.
Председник Савеза:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

представља и заступа Савез и финансијски је налогодавац за извршење
финансијског плана;
руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза;
одговара за законитост рада Савеза
сазива и преседава седницама Скупштине
сазива седнице и руководи радом Управног одбора
расписује редовне изборе за делегате Скупштине
утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним
органима и организацијама;
остварује спортску сарадњу;
предлаже именовање генералног секретара Савеза;
у сарадњи са генералним секретаром припрема седнице Скупштине и Управног
одбора
потписује одлуке и друга акта која доноси Скупштина и Управни Одбор Савеза
брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и
органа Савеза
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених
одобрава службена путовања у иностранство;
предлаже главног и одговорног уредника листа Савеза;
одређује накнаду стручним саветницима Савеза и члановима Стручног Савета
Савеза;
заступа Савез у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за
извршење финансијског плана Савеза;
одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено путовање
у иностранство;
обавља друге послове одређене овим Статутом.

У вршењу надзора над законитошћу рада Савеза, Председник има овлашћења која на
основу закона има директор привредног друштва.
Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на генералног
секретара.
Председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства замењује лице које
он писмено овласти.
Члан 45.
Лица која су својим радом у стрељачком спорту ОСИ Републике Србије то заслужили,
Скупштина може прогласити почасним председником.
Почасни председник Савеза може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора
Савеза, без права гласа.
5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 46.
Генерални секретар Савеза:
1. организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за
унапређење тих послова;
2. води текуће послове Савеза, руководи радом и одговоран је за рад канцеларије
Савеза
3. стара се о припремама седница органа Савеза о извршавању одлука и других аката
тих органа;
4. по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у Стручној служби
Савеза, остварује сарадњу са Организацијом синдиката радника Стручне службе у
складу са законом и Општим колективним уговором и закључује појединачни
колективни уговор у складу са законом и Општим колективним уговором
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5. има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у складу са
законом и другим прописима којим се уређују радни односи;
6. обавља послове које на њега пренесе председник Савеза и Управни одбор;
7. са запосленима у Стручној служби закључује уговор о раду, у складу са Законом,
Колективним уговором и одлукама Управног одбора;
8. припрема предлоге плана рада, финансијског плана, извештаја о раду и финансијског
извештаја Савеза и нацрте и предлоге нормативних и других аката савеза које усвајају
и доносе органи Савеза;
9. учествује у раду органа Савеза, без права одлучивања;
10. стара се о вођењу записника са седница органа Савеза;
11. предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Савезу;
12. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Савеза
13. одговара за законитост рада Савеза;
14. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга стручна
лица.
Члан 47.
Генерални секретар се именује из реда истакнутих спортских радника и спортиста на
предлог председника Савеза.
За генералног секретара може да буде именовано лице које:
1. има вишу или високу стручну спрему;
2. има најмање 5 година радног искуства у спорту;
3. поседује најмање пасивно знање једног страног језика;
4. има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
5. има искуство у друштвено-спортским активностима у спорту;
6. познаје текуће проблеме и проблеме развоја спорта ОСИ у Републици.
Члан 48.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику
Савеза.
Генералног секретара именује Управни одбор Савеза на предлог Председника Савеза
на период од 5 година, уз могућност поновног именовања.
У случају одсутности или спречености Генералног секретара, замењује га лице које
одреди Управни одбор.
Члан 49.
Генерални секретар је дужан да информише органе Савеза о активностима и
делатностима Савеза и његовом финансијском пословању.
Уколико орган Савеза, односно најмање 5 чланова Скупштине Савеза то захтева, уз
навођење разлога, добијање података из става 1. овог члана, Генерални секретар је дужан
да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
6. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 50.
За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има Стручну
службу.
Обављање одређених послова из става 1 овог члана Управни одбор Савеза може
поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима или
некој од чланица Савеза.
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Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других
аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаје и
информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава
послове из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни
одбор или председник Савеза.
У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама
чланица Савеза.
Пословима Стручне службе Савеза руководи Генерални секретар Савеза.
Лица ангажована у Стручној службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају
право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.
7. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ
Члан 51.
Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност Савеза су:
савети, секције, комисије, одбори, канцеларије, специјализовани сервиси и др.
Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика
рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.
V ЈАВНОСТ У РАДУ САВЕЗА
Члан 52.
Рад Савеза је јаван, у складу са Законом и овим Статутом.
Рад на седницама органа и радних тела Савеза је јаван. Изузетно, седнице органа и
радних тела Савеза могу бити затворене за јавност, у складу са Пословником о њиховом
раду.
Савез информише јавност о свом раду и резултатима рада преко средстава јавног
информисања, поштујући прописе о доступности информација од јавног значаја и заштити
личних података.
Савез има своју интернет презентацију на којој објављује информације о Савезу,
његовом раду, члановима Савеза и одлукама и општим актима Савеза. Интернет
презентација представља службено гласило Савеза. Савез може да издаје периодичне или
годишње службене билтене и одговарајући лист, а може издавати и одговарајуће публикације
и монографије.
Информације за јавност о раду Савеза и његових органа и радних тела, у оквиру својих
надлежности утврђених овим Статутом, могу давати председник, генерални секретар и
одговарајуће радно тело Савеза.
Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са Законом.
VI ПОСЛОВАЊЕ И ИМОВИНА САВЕЗА
Члан 53.
Имовину Савеза чине непокретна и покретна имовина, новчана средства , неновчана
средства и инвентар магацина.
Имовину Савеза чине и непокретна и покретна имовина, новчана и неновчана средства
и инвентар, на којима Савез стекне право својине у складу са Статутом удружене чланице. У
случају престанка рада удружене чланице Савез стиче право да преузме њену имовину.
Имовина Савеза се може користити једино за остваривање циљева и задатака Савеза,
утврђених овим Статутом.
Члан 54.
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Савез има свој текући рачун, води пословне књиге, пописује имовину и подлеже ревизији
финансијских извештаја и пословања, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Материјално-финансијске послове Савеза обавља Стручна служба Савеза или
овлашћена организација којој се повере наведени послови, у складу са Законом и актима
Савеза.
Члан 55.
Савез може имати свој сервис за одржавање оружја и опреме или у оквиру Стручне
службе или у оквиру привредног друштва чији је Савез оснивач или суоснивач. Савез може
оснивати привредна друштва и агенције, у складу са Законом.
Савез у оквиру Стручне службе има магацин, преко кога се реализује снабдевање
удружених организација оружјем, муницијом и опремом за извршење спортских делатности, у
складу са законом.
Члан 56.
Савез и чланице могу, у складу са законом, закључивати уговоре са другим правним и
физичким лицима о пружању услуга из области усавршавања стручног и судијског кадра,
обуке и кондицирања грађана и запослених за држање, ношење и коришћење спортског и
другог оружја, у складу са Законом.
Члан 57.
Средства Савеза обезбеђују се из:
1) чланарине чланица и дела такси за наступ на такмичењима;
2) дела накнада за регистрацију стрелаца;
3) прилога чланова Савеза, улагања спонзора и донатора и осталих врста помоћи;
4) субвенција за програме од јавног интереса, награда за постигнуте резултате и других
врста помоћи унапређењу и развоју стрељачког спорта ОСИ и делатности Савеза, од
државних органа и организација и од домаћих и међународних организација, чији је
Савез члан; фондова фондација и задужбина и других прихода у складу са Законом;
5) прилога донатора и спонзора,
6) услуга обуке руковања оружјем;
7) прихода привредног друштва и агенције чији је Савез оснивач или суоснивач,
8) накнаде за услуге и накнада од обављања делатности
VII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 58.
Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 2 овог члана не одговарају чланови који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у поступку који је предходио гласању
образложили свој став о штетности предлога одлуке о којој се гласа.
Захтев за накнаду штете из става 2 овог члана застарева у року од десет година од дана
доношења одлуке којом је проузрокована штета Савезу.
Одредбе става 2 овог члана сходно се примењују и на радње заступника ликвидационог
и стечајног управника, којима је проузрокована штета Савезу.
Одредбе из става 2 овог члана сходно се примењују и на одлуке генералног секретара
Савеза.
VIII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
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Члан 59.
Сви спорови између Савеза, удружених чланица, спортиста, тренера, стручних лица,
чланова органа и радних тела Савеза решавају се мирним путем, ускладу са Законом о
спорту и овим Статутом.
Решавање спорова, из претходног става, може бити поверено ад хок Арбитражи или
сталном Арбитражном суду при Параолимпијском комитету Србије, у складу са Законом и
општим актима Савеза и ПОКС-а.
Сви наведени у ставу 1 овог члана, обавезни су да се уздрже од покретања и вођења
судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.
Неизвршавање одлука арбитраже из става 2 овог члана, представља тежи дисциплински
прекршај.
IX. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 60.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина
Савеза, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.
Савез престаје са радом:
1) иступањем из Савеза свих удружених чланица
2) одлуком Скупштине Савеза, у складу са Законом;
3) осталим случајевима предвиђеним Законом
Члан 61.
У случају престанка рада Савеза, надлежни органи Савеза спроводе Законом утврђени
поступак. По доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистрациони
орган, ради брисања из регистра.
Имовина Савеза преноси се на удружене чланице по окончању поступка, у складу са
Законом.
X. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 62.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга
у спорту Републике Србије.
Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту.
Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона
о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће санкције, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и правилима Савеза.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе
Закона о спорту.
Општа акта и рад Савеза, усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16.
фебруара 2017. године.
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До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се општа акта усвојена на
основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом и овим Статутом.
Тумачење овог Статута и других аката Савеза даје Скупштина и Управни одбор.
Измене и допуне овог Статута врше се статутарном одлуком Скупштине Савеза, која се
доноси на начин и у поступку за доношење Статута.
По истеку мандата чланова органа Савеза, чланови органа врше дужност до
преузимања дужности од стране новоизабраних органа. Постојећим члановима органа
Савеза који не испуњавају услове за чланство у органима Савеза у складу са овим Статутом
престаје мандат 16. фебруара 2017, ако не престане раније у складу са овим Статутом.
Члан 64.
Удружене чланице су дужне да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом
о спорту и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017. године
Члан 65.
Ако Агенција за привредне регистре, као надлежни државни орган за регистрацију,
захтева измену одређених одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор се
овлашћује да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине Савеза.
Члан 66.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Инвалидског Стрељачког
савеза Србије од 28. 10. 2011. године
Члан 67.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно,
на интернет страници Савеза.
У Београду,
27. Јануар 2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ САВЕЗА
Ненад Пајић

22

