ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 14 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 30.09.2015. год. у просторијама
Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Иван Манојловић, Петар Подрашчић, Олга
Ћосић и Митја Гргић, чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. секретар.
ОДСУТНИ: Далибор Фатић и Јован Тошић.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Усвајање записника са претходне седнице УО;

2.

Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период;

3.

Разматрање и усвајање финансијског извештаја средстава намењених за рад са младим талентима;

4.

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

5.

Разматрање и усвајање плана утрошка програмских средстава за 2016 годину.

6.

Разматрање и усвајање плана одласка Јуниорске репрзентације Београда на такмичење у Нитру 2015
године;

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:

Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио да се под
разно уврсти писмо Фатић Далибора представника СК „Нови Београд-Ушће“ и члана УО.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја дневни ред (6 за).
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са претходне седнице УО;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са редовне 11, 12 и 13 електронске седнице.
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период;
Поводом ове тачке Миле Ђапић је образложио рад у протеклом периоду рекавши да је поред
спортских активности било доста ангажовања канцеларије на изради кварталних извештаја и плана утрошка
програмских средстава на захтев Секретаријата за спорт и омладину.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја Извештај о раду за протекли период (6 за).
ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање финансијског извештаја средстава намењених за рад са
младим талентима;
Председавајући је рекао поводом ове тачке да се планиране активности одвијају плански и да до
сада смо успели да се финансијски покријемо, затим је дао реч генералном секретару да прокоментарише
извештај. Милисављевић је у кратким цртама објаснио рекапитулацију трошења средстава рекавши да смо
до сада успели да све активности одржимо што указују на то и усвојени квартални извештаји од стране УО и
Секретаријата.
ОДЛУКА : Усваја се једногласно Извештај утрошка буџетских средстава, намењених за рад са
младим талентима за 2015 годину.

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање трећег кварталног извештаја утрошка буџетских
средстава, намењених за рад са младим талентима;
Председавајући је нагласио да су планиране активности одржане и да су средства из трећег
квартала наменски потрошена
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештаја утрошка буџетских средстава, намењених за рад са
младим талентима трећег квартала;
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање плана утрошка програмских средстава за 2016 годину.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог плана за 2016 годину о утрошку средстава буџета
намењених за рад са младим талентима.
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање плана одласка Јуниорске репрзентације Београда на
такмичење у Нитру 2015 године;
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог Стручне комисије да на пут пође 11 такмичара, вођа пута
Иван Манојловић и тренер Стефан Вишекруна. Да канцеларија обавести клубове и савезе да до 26.10.2015
године пријаве путнике и припреми девизни новац за пут и ангажује аутотобуски превоз за број путника који
се пријави.
СЕДМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање даљих активности око прославе 150 година београдског
стрељаштва;
Миле Ђапић је упознао присутне у кратким цртама да се договорило са Бранимиром Васићем око
писања брошуре поводом 150 година београдског стрељаштва саме организације прославе која се планира 20ог номвембра ове године. Имамо предлог да се свечана академија одржи у сали типа Народног позоришта где
ће се уз један филм направљен за ову прославу уз поздравни говор и поделу признања одржи манифестација.
Затим је председник рекао да смо дошли до нових сазнања о самој скупштини Прве београдске дружине
датума и места оснивања. Такође ћемо пеипремити за следећи састанак предлог критеријума, списак
стрелаца, стручних радника и партнерских организација који су допринели развоју и успесима овог спорта.
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 за халу Беоекспо морамо да
радимо јавну набавку и да ће нам око тога помоћи Никола Марић. Купили смо статуе победника по јефтинијој
цени од прошле године. Овај предлог су подржали сви остали. Затим је председавајући закључио дискусију и
рекао да ОО преузима на себе остале послове организације а о детаљима биће обавештен УО савеза.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се котизација за домаће такмичаре повећава на 3.600,00 динара.
Даје се овлашћење ОО да све припремне активности организационо приведе крају уз сагласност УО.
ДЕВЕТА ТАЧКА - РАЗНО;
 Разматрање предлога да се ограничи наступ на такмичењима Лиге и Купа ССБ:
Председавајући је обавестио присутне да због финансијског плана и средстава намењених за развој младих
талената мора да се ограниче наступи на такмичењима Лиге и Купа ССБ.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се ограниче наступи стрелаца у млађим категоријама.
Обавестити све клубове и организатора такмичења (6 за).


Одржавање допунских кола Лиге и Купа у организацији СК “Нови Београд-Ушће“.
Председавајући је рекао да је СК „Нови Београд-Ушће“ дао предлог за финансирање још три кола Лиге
и Купа и да колико знам сви чланови УО нису били за то због начина бодовања. Проблем ћемо да решимо
када представници СК „Нови Београд-Ушће“ буду присутни на састанку.
 Измена Правилника за бодовање клубова за закуп термина-простора.
Председавајући је прочитао захтев СК „Нови Београд-Ушће“ да се измени правилник у делу коришћења
њихове стрељане од више клубова и дружина и да то није ушло у бодовање поменутог клуба.
Закључено је да нема правног основа за увођење нове категорије у правилник.
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 Копотирање новог члана УО;
Председавајући је обавестио присутне да Зоран Младеновић члан УО неможе више због здравственог
стања да присуствује седницама УО. По статуту председник има право да предложи за кооптирање два члана
УО. Пошто је сад потребно да се предложи један члан предлаже да по изборној листи то буде Зоран
Нешковић и СД „Палилула“. После кратке дискусије предложио је да се кооптирање члана УО изврши када
седници буду присутни и остали чланови УО.
Састанак је завршен у 18 час. и 58 минута.
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