Датум: 28.05.2018
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 1 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 15.05.2018. год. у просторијама
Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:30 часова.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Митја Гргић , Јелена Бановић, Жељко Нешковић, Драгана
Тодоровић и Срђан Јовановић, чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. секретар.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Конституисање УО;

2.

Разматрање и усвајањепредлога избора чланова комисија;
•
Избор Статутарне комисије 3 члана,
•
Избор Стручне комисије 3-5 чланова,
•
Избор Комисије за објекте 3 члана,
•
Избор Судијске комисије 3 члана,
•
Избор Дисциплинске комисије 3 члана.

3.

Разматрање и усвајање извештаја о раду;

4.

Разматрање и усвајање записника са 42 седнице УО;

5.

Разматрање и усвајање расподеле средстава на основу наступа, резултата и освојених медаља на
Првенствима Србије „Б“ ваздушни програм за кадете-ње, мл-јуниоре-ке и пионире-ке.

6.

Разматрање и усвајање Предлога плана средстава намењених за развој младих талената и
усавршавање стручног рада за 2019 годину (буџетска средства Секретаријата за спорт);

7.

Разно:
Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред.
ОДЛУКА : Једногласно је усвајен дневни ред.

ПРВА ТАЧКА – Конституисање УО;

Председавајући састанком Миле Ђапић поздравио је присутне чланове УО пожелео им је успешан
рад у мандату од четири године. Затим је у сагласности са Статутом ССБ и изборним резултатима прочитао
листу изабраних чланова УО.
Председник савеза односно УО је Миле Ђапић. Подпредседник Митја Гргић, а остали чланови савеза су:
Јелена Бановић, Драгана Тодоровић, Срђан Јовановић, Иван Манојловић и Жељко Нешковић. Овом
приликом је конституисан УО Стрељачког савеза Београда.
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајањепредлога избора чланова комисија;
• Избор Статутарне комисије 3 члана,
• Избор Стручне комисије 3-5 чланова,
• Избор Комисије за објекте 3 члана,
• Избор Судијске комисије 3 члана,
• Избор Дисциплинске комисије 3 члана.
Поводом ове тачке Ђапић је упознао присутне са констаттацијом да мора да се изаберу комисије без
којих савез у овом моменту неможе да ради, а то је Стручна комисија, Судијска комисија а касније остале
комисије. Избор чланова комисија је одложен за следећи састанак.
ТРЕЋА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за претходни период.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање записника са 42 седнице УО;
Председавајући састанка је упитао да ли неко има примедбу или нешто да допуни у понуђеном
материјалу. Пошто се нико од присутних није јавио за реч ставио је на гласање усвајање записника са
претходних седница УО при чему је донета следећа
ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са 42 седнице УО.
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање расподеле средстава на основу наступа, резултата и освојених
медаља на Првенствима Србије „Б“ ваздушни програм за кадете-ње, мл-јуниоре-ке и пиониреке.
Ђапић је упитао присутне да ли имају замерку или допуну за предложену расподелу средстава
намењених за кадете-ње, мл-јуниоре-ке и пионире-ке на основу наступа и постигнутих резултата на
првенствима Србије. Пошто нико од присутних није имао примедбе председавајући је ставио на гласање при
чему су донете следеће одлука.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја расподела средстава добијених од Секретаријата за спорт на основу
наступа, резултата и медаља остварених на Првенству Србије „Б“ ваздушни програм (кадети-ње, мл.
јуниори-ке);
ОДЛУКА: Једногласно се усваја расподела средстава добијених од Секретаријата за спорт на основу
наступа, резултата и медаља остварених на Првенству Србије „Б“ ваздушни програм (пионири-ке);
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање Предлога плана средстава намењених за развој младих
талената и усавршавање стручног рада за 2019 годину (буџетска средства Секретаријата за
спорт);
Председавајући је упитао да ли неко има примедбу или да дода на понуђени материјал. Пошто се
нико није јавио за реч ставио је усвајање Предлога плана средстава намењених за развој младих талената и
усавршавање стручног рада за 2019 годину.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја Предлог плана средстава намењених за развој младих талената и
усавршавање стручног рада за 2019 годину.
СЕДМА ТАЧКА - Разно:
• Разматрање предлога СК „Колубара“ у вези коришћења серијских пушака марке
„Црвена Застава“;
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Миле Ђaпић је упознао присутне са писмом СК „Колубара“ у вези коришћења серијских пушака
марке „Црвена Застава“. Они немају квалитетне пушке које користе пионири и већ се намеће питање замене
са неким другим пушкама. Нема резервних делова и то ће ускоро да представаља велики проблем.
Председавајући је закључио дискусију тиме да се одговори СК „Колубара“ да ће да се организује састанак у
ССС поводом овог проблема.

• Разматрање писма чланице савеза, Спортског удружења “Победник“ из Београда.
Закључено је да савез нема наменских средстава за помоћ клубовима. Што се тиче расподеле
средстава на основу резултата постигнутих у 2017 години на МК А програмау за јуниоре, клуб који се
учланио у савез у текућој години и који има стрелце који су у истој години наступали за други клуб нема
право на расподелу средстава у истој години.
• Писмо СК „Нови Београд-Ушће“.
Председавајући је закључио да се поједине примедбе, које се односе на рад савеза и наводног лошег
информисања немогу прихватити те се исте једногласно одбијају. Скупштина је изгласала органе савеза као
и чланове УО, који одлучују о дневном реду и усвајању записника. Као и досада на сајту биће објављене
само одлуке и закључци УО. Сајт је савремен правовремен и у складу са другим сајтовима у спорту.
Састанак је завршен у 19 час. и 58 минута.
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