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ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

Са 33 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 23.02.2017. год. у просторијама 

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

 

ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Митја Гргић, Јован Тошић, Иван Манојловић,  и Жељко 

Нешковић, чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:Драган Милисављевић – Ген. Секретар и Драган Доневић  председник Стручне 

комисије. 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Разматрање измене плана буџедских средстава намењених за развој младих талената и усавршавање 

стручног рада; 

 

2. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Расподеле програмских средстава намењених за 

куповину оружја и опреме; 

 

3. Разно: 

 

  

ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (5 за). 

 

ПРВА ТАЧКА - Разматрање измене плана буџедских средстава намењених за развој младих талената 

и усавршавање стручног рада; 
 

ОДЛУКА: Једногласно  се усваја Предлог измена плана буџетских средстава намењених за развој 

младих талената и усавршавање стручног рада за 2017 годину. (5 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Расподеле програмских 

средстава намењених за куповину оружја и опреме; 
 Председавајући Миле Ђапић је упитао присутне да ли неко има примедбу на Предлог расподеле. 

Пошто се нико од присутних није јавио за реч ставио  је на гласање усвајање верификације чланица и 

делегата Скупштине ССБ и при томе је донета следећа. 
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ОДЛУКА: Једногласно се усваја Предлог расподеле средстава манењених за куповину опреме, 

муниције и оружја. Ставља се у задатак канцеларији да припреми уговоре са дружинама/клубовима за 

потписивање истих.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разно: 

 Расподела ваучера и оружја добијеног од стране Walthera; 

 Миле Ђпић је упознао присутне да је донео 10 ваучера, које ће канцеларија да подели клубовима по 

постојећој расподели. Када се ради о два пиштоља и две пушке оне ће бити додељене савезу за време 

Европског првенства у Марибору. 

 

 

ПРЕДСЕДНИ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА 

БЕОГРАДА 

 

Миле Ђапић 

 


