
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

Са 29-те седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане електронским путем дана 

16.12.2016. год. 

 

КОНТАКТИРАНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Олга Ћосић, Митја Гргић, Јован Тошић, 

Петар Подрашчић, Иван Манојловић,  Далибор Фатић и Жељко Нешковић. 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Правилника за бодовање спортских стручњака – 

тренера, кандидата, који испуњавају услове за финансирање у текућој години од стране 

Секретаријата за спорт и омладину Града Београда и Стрељачког савеза Београда. 

 

Образложење: На састанку у Секретаријату за спорт су утврђени критеријуми и начин финансирања 

спортских стручњака преко спортских савеза. Ови критеријуми ће се примењивати у 2017 години. 

Савезима је остављена могућност да предложе начин бодовања тренера у складу са препоруком 

Секретаријата. УО ССБ је практично усвојио Предлог правилника, који је достављен Секретаријату 

ради одржавања последњег састанка 09.12.2016 године. Пошто је препорука да се нетраже уговори о 

раду Спортских стручњака (тренера) у постојећем предлогу је то избачено. Правилник је такође 

правно уподобљен у односу на прву верзију.  

 

2. Разматрање и усвајање предлога за формирање Конкурсне комисије; 

Образложење: Због прегледа конкурсне документације као председник предлажем следеће 

кандидате: Митју Гргића, Јована Тошића и Жељка Нешковића. Изјаснити се за сваког кандидата 

посебно или једногласно за листу. 

 

 

ПРВА ТАЧКА – Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Правилника за бодовање 

спортских стручњака – тренера кандидата, који испуњавају услове за финансирање у текућој 

години од стране Секретаријата за спорт и омладину Града Београда и Стрељачког савеза 

Београда. 

 

Од 9 контактираних чланова УО оговорило је 7, да се слажу са предлогом Стручне комисије да се усвоји 

предложени правилник. 

 

ОДЛУКА: Усваја се предлог Стручне комисије Правилника за бодовање спортских стручњака – тренера, 

кандидата који испуњавају услове за финансирање у текућој години од стране Секретаријата за спорт и 

омладину Града Београда и Стрељачког савеза Београда. 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање предлога за формирање Конкурсне комисије; 

 

Од 9 контактираних чланова УО оговорило је 7. 

 

ОДЛУКА: Усваја се предлог Милета Ђапића да чланови Конкурсне комисије буду: Митја Гргић, Јован 

Тошића и Жељко Нешковић. 

 

  

 

 


