Датум: 13.04.2018
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 42 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 10.04.2018. год. у просторијама
Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Јован Тошић, Жељко Нешковић, Иван Манојловић и Митја
Гргић, чланови УО.
ОДСУТНИ: Јелена Бановић-члан .
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. секретар.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 41 седнице УО;

2.

Разматрање и усвајање извештаја о раду;

3.

Разматрање и усвајање измене и допуне правилника:
 Расподела програмских средстава на основу наступа, резултата и освојених медаља.
 Разматрање доношење правилника о одржавању такмичења Лиге и Купа Београда;

4.

Разматрање и доношење решења о коришћењу правилника ССС и ИССФ (Судијски правилник,
Правилник такмичења, Правилник о дисциплинским мерама и случајевима утврђене повреде
антидопинг правила, Правилник за избор најбољих стрелаца и клубова и ИССФ Правила);

5.

Разматрање и усвајање предлога расподеле Стручне комисије средстава добијених од Секретаријата
за спорт на основу наступа, резултата и медаља остварених на Првенству Србије „А“ ваздушни
програм (јуниори-ке);

6.

Разматрање и усвајање предлога кандидата за Изборну скупштину;
 Формирање Kандидационе комисије за пријем предлога кандидата за органе савеза;

7.

Разматрање и усвајање припреме, оквирног датума одржавања Изборне скупштине ССБ;

8.

Разматрање и спровођење одлука Редовне скупштине савеза;

9.

Припрема расподеле оружја добијеног од стране Walther-a;

10. Разно:

Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред.
ОДЛУКА : Једногласно је усвајен дневни ред.
ПРВА ТАЧКА – Разматрање и усвајање записника са 41 седнице УО;
ОДЛУКА: Једногласно se усваја се записник са 41 седнице УО.
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду;
Председавајући Миле Ђапић је напоменуо да смо у претходном периоду у спортском делу имали
два Првенства Београда и два кола Лиге и Купа. Све је протекло у најбољем реду. Закључак је рекао је
Ђапић да је одазив на овим такмичењима на нивоу прошле године.
У органозационом делу назнака је била на одржавању Редовне скупштине савеза и три седнице УО.
Потписани су уговори са Секретаријатом за суфинансирање у 2018 години и добијена су средства за 1 и 2
квартал. Извршена је уплата првог дела средстава намењених за оружје и опрему и спрема се уплата за
наступе и медање А програм јуниори. Потписани су уговори са тренерима и за закуп-термина и извршена је
уплата истог. Када се говори о упису стрелишта Мирјево у поступку је упис још једног хектара земљишта.
Упис објеката је урађен у урбанистичком плану и чека се доношење решења о упису.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за претходни период.
ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање измене и допуне правилника:
 Расподела програмских средстава на основу наступа, резултата и освојених медаља.
 Разматрање доношење правилника о одржавању такмичења Лиге и Купа Београда;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја Правилник за расподелу средстава на основу остварених наступа,
медаља и резултата на Првенствима Србије.
Правилник о одржавању такмичења Лиге и Купа Београда биће накнадно разматран и усвојен.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и доношење решења о коришћењу правилника ССС и ИССФ
(Судијски правилник, Правилник такмичења, Правилник о дисциплинским мерама и
случајевима утврђене повреде антидопинг правила, Правилник за избор најбољих стрелаца и
клубова и ИССФ Правила);
Генерални секретар је рекао да морамо да донесемо решење о коришћењу правилника Стрељачког
савеза Србије и ИИСФ због јасније презентације нашег рада како сутра пред инспекцијским надзором
Министраства омладине и спорта, а и презентација на јавном гласилу сајту савеза.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја доношење решења о коришћењу правилника ССС и ИССФ
(Судијски правилник, Правилник такмичења, Правилник о дисциплинским мерама и случајевима утврђене
повреде антидопинг правила, Правилника за избор најбољих стрелаца и клубова и ИССФ Правила);
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога расподеле Стручне комисије средстава добијених од
Секретаријата за спорт на основу наступа, резултата и медаља остварених на Првенству
Србије „А“ ваздушни програм (јуниори);
ОДЛУКА: Једногласно се усваја расподела средстава добијених од Секретаријата за спорт на основу
наступа, резултата и медаља остварених на Првенству Србије „А“ ваздушни програм (јуниори-ке);
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога кандидата за Изборну скупштину;
 Формирање Kандидационе комисије за пријем предлога кандидата за органе савеза;
Председавајући је поводом ове тачке дао предлог да у комисији за преглед предложених кандидатура
буду: Митја Гргић, Јован Тошић и Жељко Нешковић, што су остали једногласно прихватили..
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог Кандидационе комисије за формирање изборне листе
кандидата за предстојећу Изборну скупштину и продужење рока за доставу кандидатура до 17.04.2018
године.
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СЕДМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање припреме, оквирног датума одржавања Изборне скупштине
ССБ;
После кратке дискусије поводом ове тачке чланови УО су се сагласили да оквирни датум за
одржавање Изборне скупштине буде 26.04.2017 године.
ОСМА ТАЧКА - Разматрање и спровођење одлука Редовне скупштине савеза;
Поводом ове тачке председавајући Миле Ђапић је упознао присутне са одлукама Редовне
скупштине да се формира комисија за објекте. Закључено је да се избор чланова комисије за објекте треба да
спроведе нови УО после Изборне скупштинене. Гнерални секретар је поводом предлога да Слободан
Купрешанин буде 3 члан НО рекао да је он већ члан Статутарне комисије и да по Статуту неможе да буде
члан НО. Сви присутни су се сложили са овом констатацијом и закључили да се после избора конституише
нови Надзорни одбор савеза.
ДЕВЕТА ТАЧКА - Припрема расподеле оружја добијеног од стране Walther-a;
ОДЛУКА: Једногласно је усвајен предлог да се отпочне са расподелом оружја добијеног од стране
Walther-a.
ДЕСЕТА ТАЧКА - Разно;
Председавајући седнице је упознао присутне са дописом СК „Нови Београд-Ушће“ да се отвори
процедура за избор Генралног секретара због наводно дугог рока који би настао до избора новог УО. Ђапић
је рекао да је то активност новог УО, који ће бити изабран на Изборној скупштини. Са овим су се сложили
сви чланови УО да је то посао новог УО.
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