ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 27-те седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 11.10.2016. год. у
просторијама Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Иван Манојловић, Јован Тошић, Петар Подрашчић, Жељко
Нешковић, и Далибор Фатић, чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар, Слободан Бојковић.
ОДСУТНИ: Драган Доневић, Митја Гргић и Олга Ћосић.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Усвајање записника са 25 редовне, 26 електронске седнице УО;

2.

Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период и акциони план за наредни период;

3.

Разматрање и усвајање организације одржавања Лиге и Купа Београда;

4.

Разматрање и усвајање листе стрелаца као предлог Стручне комисије за такмичење у Нитри
(Словачка), организације одласка и финансије;

5.

Отварање статутарне процедуре за измену Статута Стрељачког савеза Београда и усклађивање са
Законом о спорту;

6.

Разматрање и усвајање предлога припрема за одржавање 41-ог ИП 2016 године и формирање ОО;

7.

Разматрање повећања станарине станарима у просторијама Савеза.

8.

Разно:

Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред
са допуном под разно
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 25-те редовне, 26-те електронске седнице УО;
ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 25-те редовне, 26-те електронске седнице УО.
(6 за).
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период и акциони план за
наредни период;
Председавајући је упитао да ли неко од присутних има нешто да дода на понуђени материјал, затим
је у кратким цртама образложио извештај о раду стављајући назнаку на рашчишћавање стрелишта од
последица пожара и адаптације дела 25 метарског и 50 метарског стрелишта и израду балистичке
документације за 25 метарско. Сва средства добијена од секретаријата намењена за расподеле средстава
клубовима су подељена.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период и акциони план.
ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организације одржавања Лиге и Купа Београда;
После кратке дискусије председавајући је закључио и рекао да изнађемо финансијско решење за
куповину додатних медаља за кола купа и да је потребно око 120 медаља, а да се Стручној комисији да
задатак да каже своје мишљење око рока одржавања додатних кола Лиге и купа Београда од стране СК „Нови
Београд-Ушће“.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање листе стрелаца као предлог Стручне комисије за
такмичење у Нитри (Словачка), организације одласка и финансије;

ОДЛУКА: Једногласно се усваја списак путника и трошкови пута. Налаже се канцеларији да
организује превоз, куповину девиза за пут у износу од 2.100,00 евра код пословне банке.
ПЕТА ТАЧКА - Отварање статутарне процедуре за измену Статута Стрељачког савеза Београда и
усклађивање са Законом о спорту;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да Олга Ћосић формира комисију, која ће урадити
предлог измене (усклађиавње са новим Законом о спорту) Статута савеза до 01.01.2017 године.
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога припрема за одржавање 41-ог ИП 2016 године и
формирање ОО;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај ОО, о припремама за 41-то ИП.
СЕДМА ТАЧКА - Разматрање повећања станарине станарима у просторијама Савеза;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да се прво консултује правни саветник око проблематике
повећања станарина станарима.
ОСМА ТАЧКА – РАЗНО;
 Писмо стрељачких клубова СК „Нови Београд-Ушће“ и СК „Звездара“ поводом расподела
средстава намењених за финансирање закупа термина млађих категорија;
Миле Ђапић је закључио дискусију рекавши да је УО поступио по правилнику и предложио да се
помогне СК „Звездара“ да дође до правих информација, када се ради о њиховом финансијском односу са
спортским центром „Окимп“. Замолио је Слободана Бојковића да донесе све испостављене рачуне и изводе о
уплатама. Када се говори о пренамени средстава чека се одговор Секретаријата за спорт и омладину града
Београда.
Састанак је завршен у 19 час. и 30 минута.
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