
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

Са 21 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 06.04.2016. 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, Далибор Фатић и Митја Гргић, чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар  

ОДСУТНИ: Драган Доневић и Олга Ћосић. 

 

Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред. 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 18-те,19-те и 20-те седнице УО; 

 

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

 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду Стручне комисије; 

 

4. Разматрање и усвајање расподеле средстава намењених за финансирање термина/закупа; 

 

5. Разматрање учешћа и одлазак Репрезентације Београда на такмичење у Плзену; 

 

6. Разматрање новонастале ситуације о статусу пресуде суда у случају исељења Савић Бранимира из 

просторија ССБ; 

 

7. 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 18-те,19-те и 20-те седнице УО; 

  

ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 18, 19-те и 20-те  електронске седнице. (7 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период и акциони план за 

наредни период; 

 Поводом ове тачке Миле Ђапић је дао реч генералном секретару, који је образложио рад у 

протеклом периоду рекавши да је поред спортских активности везаних за завршетак  Лиге, Купа Београда и 

А,  Б Првенстава Београда одржана Редовна скупштина ССБ и две седнице УО. Урађене су расподеле 

средстава за оружје и опрему, Расподела за наступе и медаље А и Б програм. Новцем савеза су исфинансиране 

све спортске активности до добијања буџетских средстава као и расподела за оружје и опрему. У наредном 

периоду нас очекује завршетак Лиге и Купа Београда, Првенство Б и Ц програм и одлазак Репрезентације 

Београда у МК дисциплинама у Плзен.  

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период  и акциони план за наредни период. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање извештаја о раду Стручне комисије; 

 Председавајући је укратко образложио рад Стручне комисије пошто је председник одсутан, 

рекавши да је посао био позамашан собзиром да су се радиле расподеле, а посебно бодовање клубова који су 

поднели захтев за средства намењена за закуп термина.  

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја извештај о раду Стручне комисије за протекли период. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање расподеле средстава намењених за финансирање закупа 

термина; 

 Ђапић је упознао присутне са процедуром која је спроведена и рекао је да је све транспаретно било 

када се ради о конкурсу и бодовању. Једини проблем је КСС „ Полицајац“,  који није донео уговор који 

покрива у укупном износу средства која су опредељена за понемути клуб. Остатак средстава вратићемо у 

буџет програмских средстава. О овоме је причао са председником Стручне комисије и дошли су до закључка 

да се тај део средстава усмери на куповину МК муниције, која би се поделила клубовима ради поспешивања 

развоја МК дисциплина млађих категорија. Већином је предлог усвојен и даје се у налог Стручној комисији 

да уради  предлог расподеле до почетка МК такмичења. 

 

     Бр. Бодова новчани износ 

СК „Нови Београд-Ушће“       3.517  335.144,11 

КСС „Полицајац“   3.111  296.455,31 

СК „Звездара“      936    89.210,49 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја расподела средстава намењених за финансирање закупа термина за млађе 

категорије, као предлог Стручне комисије и износи новца по клубовима. (6 за, 1 против). 

 

ПЕТА ТАЧКА - Разматрање учешћа и одлазак Репрезентације Београда на такмичење у Плзену; 

 Поводом ове тачке у краткој дискусији донет је заључак да се сачека са одлуком о одласку у Плзен 

после одржаних такмичења и увида у квалитет резултата.  

 

ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање новонастале ситуације о статусу пресуде суда у случају исељења Савић 

Бранимира из просторија ССБ; 

 Председавајући је дао реч генералном секретару, који је упознао присутне са ситуацијом око 

суђења рекавши да је Спортски савез водио спор са Савићем на основу уговора, који је потписан између 

Стрељачког савеза Београда и Спортског савеза Београда о преносу власништва корисништва и заступања у 

вези стрелишта Мирјево. Спор је у делу враћања стана изгубљен а у делу који се односи на откуп стана 

добијен односно Савић Бранимир је изгубио. Закључено је да се ангажује адвокат савеза да погледа пресуде и 

онда после његовог савета донесе одлука о даљим корацима. 

 

  

Састанак је завршен у 18 час.  и 55 минута. 

 


