ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 25-те седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 16.08.2016. 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 Митја Гргић, чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар
ОДСУТНИ: Драган Доневић и Олга Ћосић, Далибор Фатић.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Усвајање записника са 21 редовне, 22, 23, 24 електронске седнице УО;

2.

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

3.

Разматрање и усвајање финансијског извештаја са пута у Плзен (Чешка);

4.

Разматрање и усвајање организације одржавања Првенства Беогарада МК „Б“ и „Ц“ програм;

5.

Разматрање и усвајање 2-гог кварталног извештаја средстава добијених од Секретаријата за спорт и
омладину Београда;

6.

Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије расподеле средстава као помоћ клубова на
основу (правилника) остварених наступа и резултата на Првенству Србије МК „А“ програм;

7.

Разматрање предлога и доношење одлуке за распоређивање буџетских средстава преосталих из
расподеле средстава намењених за закуп термина у оквиру активности „Помоћ клубовима“.

8.

Разматрање и усвајање организација одржавања Лиге и Купа Београда 2017 године;

9.

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

10. Разно:
Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред
са допуном под разно
ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (6 за).
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 21-ве редовне, 22, 23, 24-те електронске седнице УО;
ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 21-ве редовне, 22, 23, 24-те електронске седнице УО.
(6 за).
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период;
Председавајући је дао реч генералном секретару, који је укратко образложио извештај о раду за
протекли период ставивши назнаку на спортска такмичења која су одржана: Првенство Београда за пионире
ваздушни Б програм, седмо коло Лиге и финале Купа Београда и Првенство Београда МК „А“ програм за
сениоре и јуниоре. Одлазак и учешће на спортском стрељачком такмичењу у Плзену(Чешка) где је учешће
узело 6 такмичара. Приметан је број повећања учешћа млађих категорија. Одржана је једна редовна и 3
електронске седнице УО. Урађен је 2 квартални извештај и предат Секретаријату. Урађен је предлог Плана
за 2017 годину средстава намењених за развој младих талената, усвојен и предат Спортском савезу Београда.
Сва средства добијена од секретаријата намењена за расподеле средстава клубовима су подељена.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период период.
ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање финансијског извештаја са пута у Плзен (Чешка);

ОДЛУКА : Једногласно се усваја финансијски извештај са пута у Плзен.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организације одржавања Првенства Беогарада МК „Б“ и
„Ц“ програм;
Миле Ђапић је упознао присутне да је по календару ССБ и ССС, одржавање Првенства Београда Б и
Ц програм 27-28.08.2016 године. Драган Милисављевић је упознао присутне чланове УО да је на сајту ССБ
објављени детаљи о такмичењу. Упознат је и председник Судијске комисије о ангажовању судија. Такмичење
би се одржало на папирним метама на стрелишту Царева Ћуприја 27.08.2016 године, само ако буде
пријавњен довољан број појединаца или екипа по Правилнику такмичења ССС.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја термин и организација одржавања Првенства Београда МК Б и Ц
програм.
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање 2-гог кварталног извештаја средстава добијених од
Секретаријата за спорт и омладину Београда;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о утрошку средстава другог квартала намењених за
развој младих талената.
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије расподеле средстава као помоћ
клубова на основу (правилника) остварених наступа и резултата на Првенству Србије МК „А“
програм;
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог Стручне комисије Расподеле средстава намењених за
развој младих талената као помоћ клубовима, на основу Правилника за расподелу средстава на основу
резултата и остварених наступа на Првенству Србије МК „А“ програм.
.
СЕДМА ТАЧКА - Разматрање предлога и доношење одлуке за распоређивање буџетских средстава
преосталих из расподеле средстава намењених за закуп термина у оквиру активности „Помоћ
клубовима“.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог плана пренамене средстава преосталих од расподеле
закупа термина за млађе категорије. Од 248.455,31 динара распоређује се 53.011,00 динара на трошкове
одласка Репрезентације Београда у Плзен, 35.444,31 на трошкове одржавања Лиге и Купа Београда и
160.000,00 за куповину МК муниције. Налаже се Стручној комисији да изради предлог расподеле МК
муниције узимајући у обзир и наступе клубова и дружина на Првенству Београда МК „А“ програм за јуниоре.
ОСМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организација одржавања Лиге и Купа Београда 2017 године;
ОДЛУКА: Налаже се Стручној комисији да да предлог Управном одбору о начину организовања
Лиге и Купа Београда за 2017 годину.
ДЕВЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога припрема за одржавање 41-ог ИП 2016 године и
формирање ОО;
Председавајући састанком УО је упознао присутне да нам се приближава Интернационално
првенство и да требамо да изаберемо ОО. Циљ нам је да ове године у организацији унесемо нешто ново што
би ово такмичење подигло на још већи ниво. Затим је додао да требамо да радимо на побољшању осветљења
у делу мета на плафону да се дода још једна шина као носач рефлектора. Да покушамо да изнајмимо велики
дисплеј за резултате и да видимо око превоза од аеродрома до хотела. Затим је Ђапић изнео предлог Николе
Марића да постоји могућност да се добије комби за превоз делегација евентуално на нека знаменита места у
граду.
ЗАКЉУЧАК: По формирању ОО представити целокупан план одржавања 41-ог ИП ради усвајања
тршкова организације.
ДЕСЕТА ТАЧКА – РАЗНО;
 Молба СК „Звездара за помоћ у новчаним средствима за исплату закупа термина СЦ „Олимп“
Звездара.
Под разно Миле Ђпић је прочитао молбу СК „Звездара“ за помоћ око исплате закупа термина у СЦ
„Олимп“ на Звездари. Ми нисмо предвидели ове године средства за помоћ клубовима тако да на овај начин
неможемо да помогнемо. Дао сам предлог рекао је Ђапић да поменути клуб учествује у организацији
одржавања кола Лиге и Купа и тиме добије део средстава са којима може да покрије део трошкова закупа.
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Куповина штампача и фрижидера за потребе канцеларије.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да се купи фрижидер и штампач за потребе канцеларије.



Реконструкција стрелишта на 25 и 50 метара;
ЗАКЉУЧАК: Почети за реновирањем изгорелог дела стрелишта на 25 и 50 метара;

Састанак је завршен у 18 час. и 53 минута.
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