ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 28 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 29.11.2016. год. у просторијама
Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Митја Гргић, Иван Манојловић, Јован Тошић,
Жељко Нешковић, Далибор Фатић, чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Никола Марић-пред. Судијске комисије и Драган Милисављевић – Ген. Секретар.
ОДСУТНИ: Петар Подрашчић и Олга Ћосић.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Усвајање записника са 27 редовне седнице УО;

2.

Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период;

3.

Разматрање и усвајање извештаја са одржаног такмичења у Нитри (Словачка);

4.

Разматрање и усвајање Записника Стручне комисије;

Разматрање и усвајање измене Правилника о расподели средстава за финансирање закупа
термина за млађе категорије.

Разматрање и усвајање Предлога правилника за категоризацију спортских стручњака (тренера).

5.

Разматрање и усвајање извештаја о раду ОО за припрему 41 ИП 2016 године;

6.

Разно:

Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред
са допуном под разно
ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (7 за).
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 27 редовне седнице УО;
ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 27 седнице УО. (7 за).
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период и акциони план за
наредни период;
Председавајући је нагласио да је све у материјалу дато када се говори о извештају о раду и
акционом плану за наредни период. Ставио је назнаку на спортске активности везане за одлазак у Нитру и
одржавање Лиге и Кола купа Београда, као и организационе активности у вези одржавања 41 ИП 2016
године. Такође је упознао присутне око ситуације уписа у градски катастар стрелиште „Миријево“. Затим
је у кратким цртама изнео извештај око боравка длегације ССБ у фирму Walther i Steyer у вези добијања
спонзорства за 41 ИП 2016 године и евентуалних бонитета за куповину опреме наших клубова. За ово наше
такмичење рекао је председник ћемо добири ваздушно оружје пушку и пиштољ као и за савез, а то ћемо на
наредним седницама да поделимо клубовима или ћемо продати па од тих пара финансирати савез. Пошто се
нико од присутних није јавио за дискусију председавајући је ставио на гласање усвајање извештаја о раду
за протекли период и притом је донета
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период и акциони план.
ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање извештаја са одржаног такмичења у Нитри (Словачка);
Поводом ове тачке Миле Ђапић је дао реч Ивану Манојловићу, који је укратко прокоментарисао
извештај са пута рекавши да је он протекао добро осим проблема који су имали са преласком наше границе,
јер им је полиција тражила дозволе за изношење оружја, које се не региструје у нашој земљи по новом закону

o оружју. Затим је рекао да је морао да позове Ненада Петковића да позове одговорне у МУП-у у вези овог
проблема. Пустили су нас, али је остао проблем који треба да се реши у Београду. Председавајући је упитао
присутне да ли неко има нешто да дода, пошто се нико није јавио за реч ставио је извештај на усвајање и при
томе је донета једногласна одлука
ОДЛУКА: Једногласно се усвајају извештај са пута у Нитру и финансијски извештај о утрошеним
новчаним средствима.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање Записника Стручне комисије;

Разматрање и усвајање измене Правилника о расподели средстава за финансирање закупа
термина за млађе категорије.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја измена правилника у делу, који се односи на начин расподеле средстава
намењених за финансирање термина-закупа. Усваја се нови члан 6. Правилника, који сада гласи: (Уколико
се на конкурс јави клуб, који је добио расподелом већи износ средстава од уговореног са закупцем (износ
у уговору), преостали део средстава се распоређује осталим клубовима у расподели сразмерно броју
бодова добијених у расподели. Тај поступак се спроводи док се преостали део средства не подели.
Уколико се учесници у расподели намире пре утрошка преостале своте новца, преостали део средстава се
преусмерава на друге активности, одлуком УО.)


Разматрање и усвајање Предлога правилника за категоризацију спортских стручњака
(тренера).
ОДЛУКА: Једногласно се усваја Предлог правилника за бодовање и финансирање спортских стручњака.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја Записник Стручне комисије.
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога припрема за одржавање 41-ог ИП 2016 године и
формирање ОО;
Председавајући је рекао да су припреме у завршној фази. Затим је дао реч спортском директору
Николи Марићу да да један кратак извештај о завршним активностима. Марић је нагласио да ово такмичење
неће бити посећено као прошле године, јер се ради о периоду после олимпијаде и да је интересовање у
односу на прошлу годину мање када се странаца тиче око 20%. Монтираће се 70 места електронског
стрелишта, 60 за основни део и 10 за финале. Председавајући је додао да ће на овом такмичењу бити
изнајмљени лед екрани за приказивање резултата, банера и рекламног материјала.
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог припремних активности и ангажовање новчаних средстава за
реализацију истих.
ШЕСТА ТАЧКА – Разно:
 Ангажовање балистичара за пројекат МК пиштољског стрелишта;
Председавајући је упознао присутне са идејом да се уради балистички пројекат за пиштољско стрелиште и да
он кошта око 70.000,00 динара. Договорено је да се реализација уради следеће године у зависности од
прилива срдестава.
Састанак је завршен у 19 час. и 55 минута.
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