
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

Са 30  седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 27.12.2016. год. у просторијама 

Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова. 

 

ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Митја Гргић, Јован Тошић, Иван Манојловић,  

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. 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 28 редовне и 29-те електронске седнице УО; 

 

2. Разматрање и усвајање извештаја са одржаног 41 ИП 2016 године; 

 

3. Разматрање и усвајање календара такмичења за 2017 годину; 

 

4. Разматрање и усвајање предлога листе стручних радника које је израдила Стручна комисија на 

основу усвојеног правилника; 

 

5. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије за расподелу ваздушног оружја и ваучера  

Стрељачког савеза Београда, добијених од стране спонзорске фирме Walther; 

 

6. Усвајање записника Стручне комисије; 

 

7. Утврђивање датума одржавања скупштине ССБ и отварање процедуре измене Статута; 

 

8. Разматрање и усвајање предлога кандидата за органе ССС; 

 

9. Разно: 

 

 Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред.  

 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (7 за). 

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 28 редовне седнице и 29-те електронске седнице УО;   
ОДЛУКА: Усваја се записник са 28 редовне и 29-те електронске седнице УО. (7 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја са одржаног 41 ИП 2016 године;  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај са одржаног 41 ИП Београда у стрељаштву у ваздушним 

дисциплинама. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање календара такмичења за 2017 годину;    
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја календар такмичења ССБ за 2017 годину и даје задатак канцеларији 

савеза да распише конкурс за доделу организације такмичења у надлежности ССБ. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога листе стручних радника које је израдила 

Стручна комисија на основу усвојеног правилника; 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја листа кандидата, који ће у следећој години бити финансирани од 

стране Секретаријата за спорт и омладину града Београда: Стефан Вишекруна, Драган Доневић и Ивана 

Манојловић. Обавезује се канцеларија ССБ да достави тражену документацију Секретаријату за Спорт и 

омладину Града Београда (6 за један уздржан). 
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ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије за расподелу ваздушног оружја и 

ваучера  Стрељачког савеза Београда,  добијених од стране спонзорске фирме Walther; 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог Стручне комисије о расподели оружја и ваучера 

дружинама и клубовима за куповину по повољнијим ценама оружја и резервних делова. Задужује се 

канцеларија да обавести клубове и да им рок 24 мај за изјашњавање о искоришћавању ваучера. Задужује се 

Иван Манојловић за комуникацију и преузимање оружја и ваучера од фирме „Walther“ на такмичењу у 

Минхену у јануару месецу. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Усвајање записника Стручне комисије; 

Миле Ђапић је отворио дискусију поводом приложеног записника Стручне комисије. Пошто се 

нико није јавио за реч ставио га је на усвајање. 

ОДЛУКА: Једногласно се Усваја се записник Стручне комисије. 

 

СЕДМА ТАЧКА - Утврђивање датума одржавања скупштине ССБ и отварање процедуре измене 

Статута; 

Председавајући Миле Ђапић је закључио после исрпне дискусије да се Редовна скупштина ССБ 

одржи у првој половини фебруара. 

 

ОСМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога кандидата за органе ССС; 
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог УО ССБ да за предстојеће изборе ССС за члана УО 

предложи  кандидат  Никола Марић, а подржи предлог  СК „Партизан“ за Драгана Доневића. Налаже се 

канцеларији савеза да до 31.12.2016 године упути кандидатуре надлежном органу ССС. 

 

  

Састанак је завршен у 18 час.  и 45 минута. 

 


