
З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

Са седамнаесте седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане електронским путем дана 

25.11.2015. год. 

 

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

Петар Подрашчић, Иван Манојловић и Далибор Фатић. 

        

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Разматрање и усвајање предлога СК „Нови Београд-Ушће“ да буде спонзор и организатор 4, 8,9 кола 

Лиге и Купа Београда; 

 

2. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије за промену календара за 2015 годину (одржавање 4 

кола Лиге и Купа ССБ.) и предлога календара за 2016 годину. 

 

ПРВА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога СК „Нови Београд-Ушће“ да буде покровитељ и 

технички организатор 4, 8, 9 кола Лиге и Купа Београда. 
 На последњој седници УО ССБ, дотен језакључак да Стручна комисија размотри предлог СК „Нови 

Београд-Ушће“ за организацију три додатна кола Лиге и Купа Београда у периоду када има слободних 

термина. Комисија је утврдила да нема нормативних и техничких препрека да поменути клуб буде 

покровитељ три кола Лиге и Купа Београда. Молимо да се изјасните да ли сте сагласни да се СК „ Нови 

Београд-Ушће“ додели покровитељство и техничка организација три кола Лиге и Купа Београда. 

Образложење: 4 коло Лиге и Купа би ушло у бодовање, а финале се планира да буде 7 коло када се и 

завршава званично Лига и Куп, а додатна кола 8, 9 би се одржала по предлогу календара за 2016 годину. 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да СК „Нови Београд-Ушће“ буде спонзор организовања 3 кола 

Лиге и Купа Београда у такмичарској 2016 години. 

 

ДРУГА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије за промену календара за 2015 

годину (одржавање 4 кола Лиге и Купа ССБ.) и предлога календара за 2016 годину; 

  Комисија је урадила предлог календара за 2016 годину и дала предлог за измену календара за 2015 

годину у делу који се односи на датум одржавања 4-ог кола Лиге и Купа Београда. 

 

Да ли сте сагласни са предлогом да се 4 коло Лиге и Купа Стрељачког савеза Београда одржи 06.12.2015  

године у организацији ССБ и покровитељством и техничком организацијом СК „Нови Београд-Ушће.  

Да ли сте сагласни са предлогом календара за 2016 годину. 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог Стручне комисије за измену календара такмичења за 2015 

годину у делу који се односи на организацију 4 кола Лиге и Купа Београда 06.12.201. СК „Нови Београд-

Ушће“ биће спонзор организовања 4 кола Лиге и Купа Београда у такмичарској 2016 години. Усваја се и 

предлог календара за 2016 годину. 

 

 

 Записник водио:       ПРЕДСЕДНИК УО ССБ-а: 

 Драган Милисављевић      Миле Ђапић 


