Савез радио-аматера Србије

ЗАПИСНИК
са редовне годишње седнице Скупштине Савеза радио-аматера Србије
Седница Скупштине одржана је 26.04.2014.г. у Дому Војске Србије у Београду.
Приликом званичног отварања седнице Скупштине водила се неформална дискусија између
председника Савеза Вемић Мирослава YT1AA и Туцаков Ненада YU2M у вези председавања
Скупштином, где је Туцаков Ненад захтевао да Скупштину води председник Скупштине.
Седница је званично отпочела у 11:45 часова, без чекања од 60 минута пошто је констатовано
да седници присуствује неопходна већина представника у Скупштини, а председавање
Скупштином је водио Вемић Мирослав YT1AA.
Усвајање предложеног дневног реда, осим тачке 1. и 2., одложено је до усвајања извештаја
Верификационе комисије.
Тачка 1. дневног реда: Избор радних тела Скупштине
а) Радно председништво
предложени: Вемић Мирослав YT1AA, Јовановић Бобан YT1JB, Мркшић Теодор YU7AR
одлучивање: предлог усвојен уз 1 глас против
б) Записничар
предложен: Радуловић Синиша YU1RA
одлучивање: предлог усвојен једногласно
ц) Оверачи записника
предложени: Леви Ранко YU1KT, Младеновић Зоран YU1EW
одлучивање: предлог усвојен једногласно
д) Верификациона комисија
предложени: Цоља Звонко YT1WA, Миљковац Милан YU2MEX, Упчев Антон YU5D
одлучивање: предлог усвојен једногласно
е) Изборна комисија
предложени: Цоља Звонко YT1WA, Миљковац Милан YU2MEX, Упчев Антон YU5D
одлучивање: предлог усвојен једногласно
Након закључења тачке 1. Дневног реда, председавајући Вемић Мирослав дао је пауза како би
Верификациона комисија утврдила и верификовала број представника у Скупштини.
У паузи додељене су награде и дипломе за КТ и УКТ такмичења која је организовао Савез у
2013.години, и то: YUDX Contest, YUKT Маратон, КТ КУП СРС, УКТ КУП СРС,
Септембарско VHF, Октобарско UHF/SHF, СРС VHF CW.
Тачка 2. дневног реда: Усвајање извештаја верификационе комисије
Верификациона комисија поднела је следећи извештај: седници присуствује 40 представника,
од чега је 35 представника верификовано, а 5 не може да се верификује.
Образложење за неверификоване представнике: РК „Ваљево“ је делегирао Петровић Владана
YT1VP који није члан СРС, РК „Србија“ је овластио Николић Слободана YU1VI који није
члан СРС, РК „М.Пупин“ је делегирао Андрејевић Воислава YU7VA, који није члан СРВ, РК
„Ужице“ је делегирао Гујаничић Живомира YU1AN који није члан СРС, а Милошевић
Хранислава YT1AD су делегирала два радио-клуба: РК „Витановац“ и РК „Краљево“ те га је
верификациона комисија верификовала као представника једног радио-клуба.
Верификациона комисија је констатовала да Скупштина може пуноважно да одлучује јер од
укупно 60 представника, на седници је присутно 35 представника.

Након дискусије по извештају верификационе комисије и супротстављених мишљења,
председавајући је дао на гласање два предлога: а) да се прихвати да седници присуствује 40
представника и б) да се прихвати да седници присуствује 35 представника.
Одлучивање: већином гласова одлучено је да седници присуствује 40 представника.
Усвајање предложеног дневног реда
Милошевић Хранислав YT1AD: предложио да се на текућој седници измени Статут, члан 25.,
и да се на седници предложе нови кандидати за изборне функције.
Туцаков Ненад YU2M: предложио да се у дневни ред уврсти тачка о разрешењу претходног
руководства.
Вемић Мирослав YT1AA: предложио да Скупштина ради како је предвиђено, да се на
наредној седници Скупштине донесе нови Статут; да се наредном руководству да рок од 90
дана за израду новог Статута.
Младеновић Зоран YU1EW: констатује да не види шта је проблем са садашњим Статутом и
наводи да је то требало урадити раније, а не на овој Скупштини.
Туцаков Ненад YU2M: предлаже да се орочи рок за доношење новог Статута, а да у њега,
између осталог, уђе и функција председника Скупштине.
Капун Војислав YU7AV: констатује: имамо Статут, у чему је проблем? Скупштина захтева
измену Статута, треба одрадити ову Скупштину како треба па затим мењати Статут.
Петровић Живојин YU1PZ: наводи да је имао намеру да обиђе радио-клубове који имају
делегате на Скупштини, да разговара са делегатима, али није могао да добије такве податке.
Наводи да је био и у Војводини и да се тамошња организација не води успешно.
Стојадиновић Зоран YU1SZ: констатује да је актуелно руководство добро радило, да је његов
РК „Багдала“ са Савезом решавао све своје проблеме. Савез је решио лиценце, дозволе па и
дозволе за репетиторе.
Шошић Александар YU1SS: констатује да би у новом Статуту будући председник требао да
бира свој тим, али да сада то не можемо да мењамо.
Петровић Живојин YU1PZ: наводи да жели да се направи платформа новог Статута која ће,
између осталог бити окренута омладини.
Вемић Мирослав YT1AA: констатује да је ово преломна Скупштина и жели да седница успе и
апелује на представнике да се конструктивним дискусијама то заједнички и оствари.
Грујић Душан YU1OS: има примедбу на Капун Војислава YU7AV, као кадидата за
председника, што се није разрешио функције председника СРВ-а, констатујући да постоји
сукоб интереса.
Милошевић Хранислав YT1AD: предлаже да се на Скупштини предложе нови кандидати за
председника, обзиром да је то предвиђено за кандидате за Надзорни одбор и Дисциплинску
комисију.
Предлог је стављен на гласање.
Одлучивање: предлог није усвојен већином гласова
Вемић Мирослав YT1AA: предлаже да се изабере ново руководство које ће у року од 90 дана
припремити предлог новог Статута и организовати нову изборну Скупштну.
Предлог стављен на гласање
Одлучивање: предлог усвојен већином гласова
Капун Војислав YU7AV: констатује да нема смисла да се за 90 дана, уз одржавање нове
Скупштине, поново бира ново руководство.
Андрејевић Воислав YU7VA: констатује да тек када се донесу измене Статута, онда се може
другачије радити.
Вемић Мирослав YT1AA, као председавајући констатује да Андрејевић Воислав YU7VA није
члан СРВ и да нема право на дискусију.
Мандић Иванко YU7GM: наводи да је Андрејевић Воислав YU7VA верификован од стране
ове Скупштине и да председавајући није у праву, на шта је Вемић Мирослав YT1AA дао
извињење.
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Капун Војислав YU7AV: саопштава да не жели да буде кандидат за председника који би био
изабран на 90 дана.
Милошевић Хранислав YT1AD: наводи као добар предлог Туцаков Ненада YU2M: да се
одложи избор кандидата за наредну Скупштину те да се да рок од 90 дана за израду новог
Статута.
Влаисављевић Миле YU1Q: наводи да нема довољно кандидата за Надзорни одбор и
Дисциплинску комисију, да кандидати нису квалитетни (наводи пример Благојевић
Владимира YU1NVA), да је Капун Војислав YU7AV (као кандидат за председника) у сукобу
интереса као актуелни председник СРВ-а и закључује да не постоје одговарајући кандидати.
Капун Војислав YU7AV: реплицира на поменути сукоб интереса и констатује да сукоб
интереса не постоји јер је још увек само кандидат за председника СРС, а ако буде изабран
онда ће напустити функцију председника СРВ.
Вемић Мирослав YT1AA: предлаже да се одреди статутарна комисија, актуелно руководство
СРС да остане на функцији, а рок за израду Статута и нова Скупштина да буде за 90 дана.
Петровић Живојин YU1PZ: наводи да ће се ангажовати да буде координатор, да ангажује
стручњаке и да се уради Статут.
Милошевић Хранислав YT1AD: предлаже састав статутарне комисије: Петровић Живојин
YU1PZ, Туцаков Ненад YU2M, Максимовић Мирослав YU1MM.
Вемић Мирослав YT1AA: да актуелни ИО СРС, као статутарна комисија, изради предлог
новог Статута.
Накић Ненад YT1NN: даје своју констатацију кроз питање: зашто, када је питање Статута сада
толико битно, нови Статут није припреман за ову Скупштину? Навео је начин и процедуру
подношења иницијативе за измену Статута.
Благојевић Владимир YU1NVA: изјављује, уз навођење разлога, да одустаје од кандидатуре за
председника СРС.
Вемић Мирослав YT1AA: предлаже да се избори одложе за 60 дана, а у том времену да се
изради нови Статут.
Предлог је стављен на гласање.
Одлучивање: предлог је усвојен већином гласова
Вемић Мирослав YT1AA: предлаже да Петровић Живојин YU1PZ буде координатор израде
новог Статута.
Предлог је стављен на гласање.
Одлучивање: предлог је усвојен већином гласова
Вемић Мирослав YT1AA: констатује да би најбоље било да се наредна Скупштина одржи опет
у Београду, на шта Петровић Миодраг YT3E: истиче да не би требао да буде Београд због
неједнаке путне удаљености.
Седница Скупштине је завршила рад у 13:40 часова.

Записник водио и саставио
________________________
Радуловић Синиша YU1RA
У Београду, 28.04.2014.г.
Да записник тачан, оверавају
_______________________
Леви Ранко YU1KT

_______________________
Младеновић Зоран YU1EW
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