
Спортски савез Шабац 

Дана: 02. 06. 2017. г. 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

са редовне изборне Скупштине Спортског савеза Шабац, одржане дана 02. 06. 2017. 

године, са почетком у 13,оо часова, у просторијама Центра за стручно усавршавање 

у Шапцу. 

Седницу отвара председник Савеза Веселин Вуковић.  Поздравља присутне 

делегате и госте и предлаже следећи  

 

ДНЕВНИ   РЕД: 

 

1. Избор радних тела: радног председништва, верификационе комисије, 

записничара и два оверача записника; 

2. Извештај верификационе комисије; 

3. Усвајање Пословника о раду Скупштине Спортског савеза Шабац; 

4. Усвајање записника са претходне седнице; 

5.  Извештај о раду органа Савеза и стручне службе Савеза за 2016.г.; 

6. Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању у 2016. 

години; 

7. Избор председника Спортског савеза Шабац; 

8. Избор чланова Управног одбора Савеза; 

9. Избор чланова Надзорног одбора Савеза; 

10. Избор генералног секретара Савеза; 

11. Текућа питања. 

 

Пошто није било примедби нити предлога за измену и допуну дневног реда, 

предложени дневни ред је једногласно усвојен. Затим се прелази на одлучивање по 

тачкама дневног реда. 

 

1. За чланове радног председништва предложени су: Веселин Вуковић, Сретен 

Радовановић и Душко Бојић; за чланове верификационе комисије 

предложени су: Слободан Мијаиловић, Лепа Слобода и Миломир Марковић; 

за овераче записника: Миливоје Аксентијевић и Алекса Егановић; за 

записничара Љиљана Мијаиловић. Предлози су једногласно усвојени. До 

извештаја верификационе комисије, председник Вуковић даје реч Немањи 

Пајићу, који, испред Градске управе Шабац, поздравља присутне и жели 

Скупштини успех у раду. Похваљује рад Савеза и истиче да је поносан на 

писмо које је добио од председника Спортског савеза Србије Александра 

Шоштара, у којем Шоштар упућује све похвале за рад Спортског савеза 

Шабац. 

2.  Испред верификационе комисије, Слободан Мијаиловић извештава да 

седници присуствује 52  делегата од укупно 65, те да постоји кворум за рад 

и одлучивање.  



3. Пословник о раду Скупштине је достављен делегатима уз позивницу. Нема 

дискусије и усвојен је једногласно. 

4. Записник са претходне седнице је достављен делегатима у прилогу 

позивнице. Није било дискусије ни примедби, па је усвојен једногласно. 

5. Извештај о раду органа Савеза и стручне службе у 2016.г. је достављен у 

прилогу позивнице. О активностима Савеза, делегати су упознати и путем 

видео презентације. Након тога, председник отвара дискусију. Дејан Дашић 

поздравља присутне, похваљује рад Савеза, али износи запажање да није 

присутан карате спорт у извештају. Ђорђе Симић се осврнуо на избор 

најуспешнијих спортиста за 2016.г., када такмичар АК „Цер“ није добио 

ниједну награду и поред добрих резултата. Такође, при расподели буџетских 

средстава за 2017.г., клуб је добио само 50.000,оо динара, и сматра да је то 

стога, што клуб није хтео да се фузионише са АК „АШК. Темпо“. Напомиње 

да је АК „Цер“ сам изградио скакалиште, да постоји антагонизам Савеза 

према овом клубу. Веселин Вуковић одговара да је циљ био да се атлетика у 

Шапцу обједини и уједини ради постизања бољих резултата. Да ће се 

потрудити да клуб добије више средстава, али да се о томе не пита Спортски 

савез Шабац, већ Градска управа Шабац. Да не постоји зла намера нити 

антагонизам према АК „Цер“. Ђорђе Симић такође каже да је АК „АШК-

Темпо“ кажњен од АСС због неправилне регистрације играча а да је однос 

добијених средстава АК „АШК-Темпо“ – АК „Цер“ 30:1.                         

Након дискусије, извештај је усвојен једногласно. 

6. Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању у 

2016.г.  је достављен делегатима уз позивницу. Образложио га је Бранимир 

Адамовић испред Надзорног одбора. Након тога, председник Савеза је 

отворио дискусију.  Није било дискусије, па је председник исти ставио на 

гласање. Извештај је усвојен једногласно.                                                                                                   

Након завршетка радног дела седнице, прелази се на изборни део, где 

седницу наставља да води радно председништво. 

7. Испред Управног одбора Савеза, извештај о поднетим кандидатурама за 

функцију председника Савеза и биографију јединог кандидата Веселина 

Вуковића подноси Борко Антонић. Након тога, В. Вуковић образлаже свој 

програм рада за наредни период. Дискусија: Ђорђе Симић предлаже 

кандидату Вуковићу да се активирају у наредном периоду школска спортска 

друштва, ради масовнијег одржавања школских такмичења. Дискусија је 

закључена и прелази се на гласање. Једногласно је изабран В. Вуковић за 

председника Савеза. 

8. Новоизабрани председник Вуковић предлаже следеће кандидате за чланове 

Управног одбора: Борка Антонића, Душка Бојића, Горана Петровића, Марка 

Пановића, Бранимира Адамовића, Мирослава Поповића, Ивана Ћосића и 

Живослава Јокића.Дискусија: Ђорђе Симић запажа да нема жена кандидата 

за члана УО. Након тога, једногласно су изабрани предложени чланови 

Управног одбора. 

9. За чланове Надзорног одбора Савеза су предложени: Сретен Радовановић, 

Милан Симоновић и Лепа Слобода. Нема дискусије, те су изабрани 

једногласно. 



10. За генералног секретара је предложен досадашњи генерални секретар Дејан 

Поповић. Није било дискусије и исти је једногласно изабран на ову 

функцију у Савезу. 

11. Делегат „Шабачког сокола“ је поставио питање завршетка радова у 

Соколском дому, с обзиром на значај овог спортског објекта, а Ђорђе Симић 

је изразио забринутост стањем терена у ОШ „Ната Јеличић“ у Шапцу. Након 

тога, председник је закључио дискусију. 

 

 

Седница је завршена у 14,3о сати. 

 

Записничар:                                                                         Председник Скупштине: 

 

______________________                                                  _________________________ 

Љиљана Мијаиловић                                                           Веселин Вуковић 

 

 

Оверачи записника: 

 

1.___________________ 

Миливоје Аксентијевић 

 

 

 

2.___________________ 

Алекса Егановић 

 

 


