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ЗАПИСНИК
СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ
одржане 9. јуна 2018. године у Сомбору

Место одржавања седнице Скупштине Савеза:
Свечана сала сомборске жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор
Седница почела са радом у 10.55 часова.
Председник Скупштине Едо Иглич отвара седницу.
Присутиним члановима Савеза и гостима на Скупштини обратила се Душанка
Голубовић, градоначелница Сомбора са речима добродошлице и
задовољства што је Савез изабрао баш њихов град за Фестивал фотографије
у Србији и пожелела пријатан боравак свим гостима као и успех у реализацији
планираних активности.
За радно председништо Скупштине Едо Иглич предлаже:
Бранислава Бркића, Чедомира Биуковића и Милована Улићевића.
Верификациони известилац Владан Танасковић подноси извештај који је
прочитао Едо Иглич, председник Скупштине у коме се наводи да Седници
присуствује 186 чланова лично или преко важећих пуномоћја, од укупно 288
члана ФСС који су измирили чланарину за ову годину.
Председник скупштине констатује да Скупштина има Статутом предвиђен
кворум и да може отпочети са радом и доношењем правоснажних одлука.
Записник води: Мирослав Предојевић.
За овериваче записника предложени су: Иван Стојановић из Крагујевца и
Драган Бабовић из Београда.
За седницу Скупштине је предлажен следећи:
ДНЕВНИ

РЕД

1. Извештај о раду ФСС од 20. маја 2017. до 9. јуна 2018. године:
1.1
Извештај Управног одбора са финансијским извештајем;
1.2
Извештај Уметничког савета;
1.3
Извештај Комисије за покровитељства ФСС;
1.4
Извештај Комесара за сарадњу са иностранством; и
1.5
Извештај Надзорног одбора.
2. Предлози допуна и измена правилника ФСС;
3. Доношење плана рада и финансијског плана за наредни период;
4. Утврђивање висине, начина и рока измирења чланарине за
2019. годину за клубове и чланове појединце;
5. Уручење диплома најуспешнијим члановима: појединцима и
организацијама;
6. Уручење диплома излагачких и уметничких звања ФСС;
7. Уручење ФИАП звања додељених у овој години члановима ФСС; и
8. Разно.
Скупштина једногласно прихвата предложено: радно председништво,
записничара, овериваче записника и усваја предложени дневни ред.
Ток седнице и закључци:
1. Извештај о раду ФСС од 20. маја 2017. до 9. јуна 2018. године:
1.1

Извештај о раду Управног одбора са финансијским извештајем поднео
Бранислав Бркић, председник УО:
Прво је поднесен детаљан Извештај о раду УО (Прилог 1.1.1), затим
Финансијски извештај (Прилог 1.1.2) у писаној форми и
транспарентно преко пројекције у електронској форми.

Након подношења Извештаја дата је могућност за дискусију коју користи
Ђорђе Вукичевић за коментарисање рада Савеза у светлу личних
паушалних, неаргументованих опсервација. Председник скупштине ставља
Извештај о раду и финансијски извештај ФСС на гласање.
Скупштина Извештај о раду и финансијски извештај ФСС једногласно
усваја.
1.2

Извештај Уметничког савета у оправданом одсуству Александра
Келића, председника УС подноси Бранислав Бркић (Прилог 1.2). Уз
извештај се пројектују радови аутора који су добили излагачка звања
(ФА I реда: Весна Мамула из Ваљева и Милена Миленковић из
Параћина) и уметничка звања (КМФ: Ранко Ђуровић из Новог Сада и

МФ: Зоран Милутиновић из Београда у 2017. и Имре Сабо из
Београда у 2018. години).
Извештај је подстакао коментар у вези жалбе Зорана Милутиновића на
рад УС и накнадним установљавањем од стране УО да Правилник о додели
звања у ФСС није усаглашен са Статутом ФСС у делу како се доносе одлуке
о колекцијама кандидата за звања КМФ и МФ ФСС.
Поштујући Статут као виши правни акт, Зорану Милутиновићу је
признато звање МФ ФСС из 2017. године када је за исто позитивну
оцену дало 3 (три) од укупно 5 (пет) чланова комисије коју су
чинили чланови Уметничког савета.
Данило Цветановић предложио да се размотри могућност усаглашавања
Статута са Правилником о додели звања.
По завршетку коментара и дискусије Скупштина једногласно усваја
Извештај Уметничког савета.
1.3

Извештај комисије за покровитељства ФСС доставио је у писаној
форми Владимир Ђинић, референт за покровитељства који је био
оправдано спречен да присуствује Скупштини. Предметни извештај
подноси уз пројекцију Бранислав Бркић, председник УО (Прилози
1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3).

Дискусије није било. Скупштина
комисије за покровитељства.
1.4

једногласно

усвојила

Извештај

Извештај комесара за сарадњу са иностранством. Известилац
Чедомир Биуковић подноси извештај Скупштини. Достављен је
писани свобухватни Извештај о сарадњи са ФИАП-ом (Прилог 1.4).

У дискусији су учествовали Ђорђе Вукичевић и Данило Цветановић али
без суштинског осврта на Извештај.
Скупштина једногласно усваја Извештај о сарадњи са ФИАП-ом.
1.5

Извештај Надзорног одбора у писаној форми доставио је Ранко
Ђуровић, председник НО који је био оправдано спречен да
присуствује Скупштини. Извештај Надзорног одбора (Прилог 1.5) је
изнео Едо Иглич, председник Скупштине.

У дискусију се укључио Бранко Игњатовић који сматра да НО нема
саветодавну функцију, што се у једном делу Извештаја износи, већ да врши
унутрашњу контролу ФСС.
Скупштина једногласно усваја Извештај Надзорног одбора.
После ове тачке дневног реда Бранислав Бркић је искористио прилику да
званично поздрави и представи госте из Куманова, Македонија: Петра
Митрева, извршног директора Народне технике Македоније и Душана
Доцевског, фотографа и организатора значајних фотографских активности

у Македонији. Гости су поздравили све присутне и пожелели успешан рад
Скупштине Савеза.
Имре Сабо и Иштван Вираг су због обавеза предложили да се дневни ред
промени и пређе на доделу признања а после тога да се настави даљи
рад.
Скупштина је усвојила предлог са: 182 гласа за и 4 гласа против,
уздржаних није било.
5. Уручење диплома најуспешнијим члановима: појединцима и
организацијама
Извештај о најуспешнијим члановима и организацијама ФСС (Прилог
5) износи Бранислав Бркић, а дипломе уручује Милован Улићевић.
6. Уручење диплома излагачких и уметничких звања ФСС
У име Фото савеза Србије Мирослав Предојевић, секретар ФСС, уручује
дипломе члановима Савеза за новостечена звања.
7. Уручење ФИАП звања додељених у овој години члановима ФСС
Дипломе за добијена звања у ФИАП-у члановима Фото савеза Србије уручује
Чедомир Биуковић, комесар за сарадњу са иностранством.
2. Предлози допуна и измена правилника ФСС
Бранислав Бркић обавештава присутне о предлогу Бранислава Стругара
(Прилог 2.1) о измени начина рада код оцена колекција за звања Уметничког
савета чији је члан.
Данило Цветановић износи усмени предлог да се рад УС видео снима за
документацију у Савезу и тако, евентуално, избегну накнадни коментари.
Бранислав Бркић је одмах одговорио да је рад УС јаван и свако ко жели
може да присуствује оцени колекција за звања па да самим тим нема потребе
за видео снимање.
Предлог ФК ЧАЧАК из Чачка (Прилог 2.2) образлагао је Војислав Пештерац
и констатовао да је предлог касно и површно сачињен али да је циљ да се у
наредном периоду исти разради.
Ђорђе Вукичевић изнео више усмених предлога који немају реалну основу
да их Скупштина разматра.
Свој предлог Милован Улићевић (Прилог 2.3) је покушао да образложи али
као и код неких других предлога исти није до краја прецизиран па се о њему
није ни изјашњавало.
Присутни на Скупштини су једногласно усвојили став који се односи
на поднете предлоге као и оне који су усмено изнети да обавезно
треба да прођу разматрање на нижим нивоима па да се пречишћени и
усаглашени предлози изнесу на седницу Скупштине ради одлучивања.

Припремљени предлози Управног одбора:





Допуна Члана 7. Правилника о покровитељству ФСС над изложбама
фотографије (Прилог 2.4) – једногласно усвојен;
Допуна Члана 3. и 23. Правилника о изложбама у ФСС (Прилог 2.5) у
вези Купа клубова једногласно усвојен;
Допуна Члана 6. Правилника о вредновању рада организација ФСС
(Прилог 2.6) – једногласно усвојен;
Допуна и измена Правилника о додели звања у ФСС (Прилог 2.7):
- Део који се односи на усаглашавање Правилника, Члан 9. и 10. са
Статутом код одлучивања УС – једногласно усвојен, и
- Део који се оноси на корекцију коефицијената Члан 14. – усвојен са
174 гласа за и 12 гласова против.

3. Доношење плана рада и финансијског плана за наредни период
Бранислав Бркић је на разматрање Скупштини доставио писани Предлог
плана рада УО ФСС (Прилог 3) који пројектује и кратко коментарише.
Предлог финансијског плана није достављен.
Дискусија по предлогу плана рада није било.
Скупштина једногласно усваја предложени план рада.
4. Утврђивање висине, начина и рока измирења чланарине за 2019.
годину за клубове и чланове појединце
Бранислав Бркић предлаже да висина чланарине, начини и рокови
измирења буду у функцији повећања броја чланова везаних за клубове
(Прилог 4).
Дискусија по предлогу чланарина за следећу годину није било.
Скупштина једногласно усваја предлог.
За тачку разно није било предлога.
Седница завршена у 14.45 часова.

