
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

Са 32 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 23.01.2017. 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,  

и Жељко Нешковић, чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:Драган Милисављевић – Ген. Секретар. 

ОДСУТНИ:, Петар Подрашчић и Далибор Фатић. 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 30 редовне и 31 електронске седнице УО; 

2. Верификација чланица ССБ и делегата за предстојећу седницу Редовне скупштине; 

3. Разматрање и усвајање предлога материјала за Редовну скупштину ССБ; 

 Разматрање и усвајање извештаја о раду ССБ за 2016 годину; 

 Разматрање и усвајање финансијског извештаја укупних средстава и програмских; 

 Разматрање и усвајање укупног предлога плана за 2017 годину; 

 Разматрање и усвајање предлога плана програмских средстава; 

4. Разматрање и усвајање листе награђених стрелаца , тренера и клуба у 2016 години; 

5. Разматрање и усвајање предлога организатора такмичења под покровитељством ССБ; 

6. Разно: 

 

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

 

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

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 30-те редовне седнице и 31 електронске седнице УО; 
ОДЛУКА: Усваја се записник са 30 редовне и 31 електронске седнице УО. (6 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Верификација чланица ССБ и делегата за предстојећу седницу Редовне скупштине; 
ОДЛУКА: Једногласно се усвајаверификација 20 чланица ССБ и 32 делегата Скупштине ССБ.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога материјала за Редовну скупштину ССБ; 

 Разматрање и усвајање извештаја о раду ССБ за 2016 годину; 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протеклу годину. 

 

 Разматрање и усвајање финансијског извештаја укупних средстава и програмских; 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја фианнсијски извештај о раду за протеклу годину.  

 

 Разматрање и усвајање укупног предлога плана за 2017 годину; 

 Разматрање и усвајање предлога плана програмских средстава; 
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја Укупан План утрошка финансијских средстава ССБ за 2017 годину 

као и план средстава добијених од Секретаријата. 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја Предлог материјала за наредну Редовну седницу Скупштине 

Стрељачког савеза Београда 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање листе награђених стрелаца , тренера и клуба у 2016 

години; 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог листе награђених стрелаца, тренера и клубова за 2016 

годину.  
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ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога организатора такмичења под покровитељством ССБ; 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да организатор свих такмичења у ваздушним 

дисциплинама у пролећном делу буде СК „Нови Београд-Ушће“.  

 

ШЕСТА ТАЧКА - Разно; 

 Избори за чланове управе ССС; 

Подржан је предлог да се пре почетка Редовне седнице Скупштине Синиша Машовић, садашњи 

председник и Ненад Путник обратe делегатаима ССБ. 

 

 Одлазак на такмичење у Минхену; 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог трошкова путовања на такмичење у Минхену. 

 

 

  

Састанак је завршен у 18 час.  и 47 минута. 

 


