
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

Са 16 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 03.11.2015. год. у просторијама 

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

 

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

Фатић и Митја Гргић,  чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар, Бранимир Васић-члан ОО прославе 150 год. 

ССБ  

ОДСУТНИ: Олга Ћосић и Петар Подрашчић. 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 14-те и 15-те седнице УО; 

 

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

 

3. Извештај око одласка Репрезентације јуниора на такмичење у Нитру; 

 

4. Разматрање и усвајање предлога за кооптирање новог члана УО ССБ; 

 

5. Разматрање и усвајање одлука поводом предлога организације прославе 150 година ССБ; 

 

6. Разматрање и усвајање организационих активности у вези одржавања 40 ИП 2015 године; 

 

7. Разматрање и усвајање предлога за одржавање 3 допунска кола Лиге и Купа од стране СК “Нови 

Београд-Ушће“. 

 

8. Разно: 

 

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

са допуном под разно да се разматра предлог Миленка Себића за финансирање одласка у Немачку ради 

договора са представницима Walthera око спонзорства за 40 ИП 2015 године. 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (6 за). 

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са претходне седнице УО; 
  

ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 14 седнице са једним гласом уздржаним и једногласно са15 

електронске седнице. 

 

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

 Поводом ове тачке Миле Ђапић је образложио рад у протеклом периоду рекавши да је поред 

спортских активности везаних за почетак Лиге и Купа Београда, такмичења Репрезентације Београда у Нитри, 

било доста ангажовања канцеларије око уписа новог назива у катастар непокретности. Остали део активности 

се односи на прославу 150 година Стрељачког савеза Београда и 40-тог ИП 2015 године.  

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја Извештај о раду за протекли период (6 за). 

 

ТРЕЋА ТАЧКА- Извештај око одласка Репрезентације јуниора на такмичење у Нитру; 

 Председавајући је дао реч Драгану Милисављевићу, који је у кратким цртама упознао чланове УО 

око организације пута и ангажовање финасијских средстава. Милисављевић је рекао да морамо да донесемо 

одлуке око трошкова наше делегације. На пут крећу 9 такмичара и два тренера. Када се саберу трошкови 

смештаја, котизација и дневница потребно је подићи 1720 ЕУР-а. Од Плзена нам је остало 305 ЕУР-а које 
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ћемо дати вођи пута Ивану Манојловићу. Пошто нико од присутних није имао примедбу или нешто да дода 

стављено је на гласање усвајање ангажовање финансија за пут у Нитру.  

 ОДЛУКА : Од пословне банке издвојити динарска средстав ради куповине девиза у висини 1720 

ЕУР-а. Новац дати вођи пута ради регулисања трошкова. Уплатити аутобуски превоз и осигурање у 

зависности од броја путника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога за кооптирање новог члана УО ССБ; 

 Председавајући је упознао присутне са процедуром кооптирања новог члана УО уместо Зорана 

Младеновића, који због здравствених разлога неможе више да обавља ту функцију. Предлаже Жељка 

Нешковића, из СД „Палилула“, који је по броју гласова делегата са изборне скупшптине следећи.  

 

ОДЛУКА: За члана УО кооптира се Жељко Нешковић. Четири гласа за и два уздржана.  

 

ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање одлука поводом предлога организације прославе 150 година 

ССБ; 

 Поводом ове тачке Ђапић је рекао да припреме иду траљаво јер се клубови слабо одазивају да 

помогну око припреме материјала за кљигу која се пише и да није Бранимира Васића сигурно овај посао око 

организације прославе 150 година не би могли да приведемо крају.  

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог плана припрема прославе 150 година постојања ССБ. 

Ангажовати трошкове по усвојеном плану припрема за одржавање манифестације. Прво обезбедити плакете, 

повеље отштампати јубиларну значку, а онда у складу са средствима штампати књигу. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организационих активности у вези одржавања 40 ИП 2015 

године; 

 Председавајући је поводом ове тачке рекао да је добар део припрема урађен и да су пријаве 

делегација у току. Затим је упознао присутне са члановима ОО. Председавајући  је он, Спортски директор је 

Никола Марић, који је уједно и задужен за послове суђења и одабира судија као Председник Судијске 

комисије савеза, Драган Милисављевић финансијски послови, Јелена Бановић послови секретаријата и 

коресподенције, Паетар Подрашчић технички послови монтаже и демонтаже стрелишта. Остале извршиоце 

дефинисаћемо по потреби у складу са пословима. 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог за чланове ОО и план припремних активности за одржавање 40-тог 

ИП. Ангажовати финансијска средства према динамици активности и приспећа средстава од стране 

Секретаријата за спорт и сопствених средстава. 

 

СЕДМА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога за одржавање 3 допунска кола Лиге и Купа од 

стране СК “Нови Београд-Ушће“. 

Миле Ђапић је упознао присутне са закључком УО да разматрамо овај захтев СК „Нови Београд-

Ушће“ када ту буде присутан њихов представник. Затим је дао реч Далибору Фатићу који је рекао да је овај 

предлог усмерен ка попуњавању слободног времена у календару за млађе категорије у Лиги и Купу из 

разлога што се такмичења рано заврше и онда млађе категорије напуштају стрељаштво, а они који су остали 

немају активности до октобра месеца када се тиче такмичења. Дали смо предлог да се организују три 

допунска кола једно у периоду децембра месеца и друга два само за пионире на крају Лиге и Купа и да клуб 

сноси све трошкове организације 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да Стручна комисија размотри и да предлог да се 3 кола 

Лиге и Купа уврсте у календар такмичења и начин бодовања. Предлог да се достави  до 25.12.2015 године 

канцеларији савеза на даље поступање. 

 

ОСМА ТАЧКА – РАЗНО; 

 Разматрање предлога да Себић Миленко разговара са представницима Walther-a око давања 

спонзорства у виду поклона оружја пушке и пиштоља на 40-ом ИП Grand Prih Београда. 

 Председавајући је дао реч Драгану Доневићу кога је замолио Миленко Себић да упозна УО са 

предлогом да посредује код челника поменуте фирме да буду спонзори ИП у додели оружја за најбоље 
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остварене резултате такмичара. Закључено је да нема препреке за посредовање и ставио је на гласање предлог 

и при томе је донета следећа 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да Миленко Себић посредује у разговору са фирмом Walther ради 

добијања спонзорства у оружју као поклон најбољим такмичарима. 

 

 

Састанак је завршен у 19 час.  и 32 минута. 

 


