
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

Са једанаесте  седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 14.05.2015. год. у 

просторијама Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова. 

 

ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, , Иван Манојловић, Петар Подрашчић, Јован Тошић,Олга Ћосић 

и Далибор Фатић,  чланови УО.  
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. секретар. 

ОДСУТНИ: Драган Доневић Зоран Младеновић, и Митја Гргић. 

 

Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред. 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО; 

 

2. Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период; 

 

3. Разматрање и усвајање првог кварталног извештаја утрошка буџетских средстава, намењених за рад 
са младим талентима; 

 

4. Разматрање и усвајање плана одласка Јуниорске репрзентације Београда на такмичење у Плзен од 

11-14.06.2014 године; 

 

5. Разматрање и усвајање листе награђених клубова и дружина у Лиги Београда за 2014 годину, као 

предлог Стручне комисије и одређивање средстава за куповини награда (у опреми и муницији). 

 

6. Упознавање са организационим активностима око припрема за одржавање Првенства Београда  МК 

„А“ ваздушни програм и доношење одлуке о ангажовању финансијских средстава; 

 
7. Разматрање и усвајање даљих активности око прославе 150 година београдског стрељаштва;  

 

8. Разматрање и усвајање организационих активности у вези одржавања 40 ИП 2015 године; 

 

9. Разно: 

 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја дневни ред са допунама под разно (6 за). 

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са претходне седнице и електронске седнице УО; 
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са десете  седнице УО. 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период; 

 Поводом ове тачке Миле Ђапић је рекао да је све написано у извештају и да је тежиште рада било 

на одржавању спортских манифестација и послова везаних за потписивање уговора са клубовима око 

правдања програмских средстава. Констатовано је да је повећан број млађих стрелаца што у сваком случају 

представља позитиван корак.  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја Извештај о раду за протекли период са закључком око 

организације три допунска кола Лиге и Купа Београда. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање првог кварталног извештаја утрошка буџетских средстава, 

намењених за рад са младим талентима; 

  Председавајући је нагласио да су планиране активности одржане и да су средства из првог 
квартала наменски потрошена.  

 ОДЛУКА : Усваја се једногласно Извештај првог квартала утрошка буџетских средстава, 

намењених за рад са младим талентима. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање плана одласка Јуниорске репрзентације Београда на 

такмичење у Плзен од 11-14.06.2014 године; 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог списка путника. Возачи комбија ће бити Иван Манојловић 

и Стефан Вишекруна. Припрему новца и потребне дозволе за пренос оружја преко границе урадиће 

канцеларија савеза.  

 
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање листе награђених клубова и дружина у Лиги Београда за 2014 

годину, као предлог Стручне комисије и одређивање средстава за куповини награда (у опреми и 

муницији); 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се за куповину дијабола и мета издвоји од 

програмских средстава 100.000,00 динара. Канцеларија да изврши расподелу клубовима по урађеној 

расподели од стране Стручне комисије. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Упознавање са организационим активностима око припрема за одржавање 

Првенства Београда  МК „А“ ваздушни програм и доношење одлуке о ангажовању финансијских 

средстава; 
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се Првенство Србије МК А програм одржи на 

стрелишту „Царева Ћуприја“. Ангажовати финансијска средства ради исплате судија и организације 
такмичења.  

СЕДМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање даљих активности око прославе 150 година београдског 

стрељаштва; 
  Донет је закључак да се припреме наставе око припреме материјала за писање брошуре и 

организације свечане академије. Брошуру ће припремити Бранимир Васић, као и списак награђивања који ће 

усвојити УО. 

 

ОСМА ТАЧКА – Разматрање и усвајање организационих активности у вези одржавања 40 ИП 2015 

године; 

 Поводом ове тачке Миле Ђапић је упознао присутне са чињеницом да се хала код хотела Krowne 

Plaza руши а да нам је Хала спортована Новом Београду  мала у радном простору. Вршени су преговори са 

хотелом Holliday IN за коришћење њихове хале Beoexpo. По првим преговорима хала је коштала 9.450 еура. 

1.134.000,00 динара. Закључено је да се изврши резервације хале Беоекспо и покуша да смањи цена закупа. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА – Разно; 

 Коришћење делова оружја СК Марко Орешковић. 

 Поводом ове теме коју је покренуо СК „Нови Београд-Ушће“ и СД „Земун Центар“ око коришћења 

делова оружја поменутог клуба, закључено је да канцеларија то испита са органима службе задуженим за 

вођење регистра спортског оружја.  

 

 Приговор на издвајање средстава за финансирање закупа. 

Донет је закључак да су средства за све активности подељена у складу са планом утрошка средстава за 2015 

годину. Није усвојена примедба СК „Нови Београд-Ушће“. 

 

 Питање складиштења ваздушног стрелишта које се налази у Младеновцу. 

 Председавајући је закључио да када се створе услови за то стрелиште ће бити пребачено у просторије 

савеза.  

 

Састанак је завршен у 19 час.  и 50 минута.   


