
 
 
Датум: 10.05.2017 

 

ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

Са 35 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 08.05.2017. 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. 

 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 33 редовне и 34 електронске седнице УО; 

 

2. Разматрање и усвајање извештаја о раду у протеклом периоду; 

 

3. Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Листа такмичара и тренера за такмичење у 

Плзену (Чешка) од 24-28.05.2017 год. и разматрање и усвајање трошкова путовања; 

 

4. Разматрање и усвајање предлога расподеле средстава Стручне комисије Наступи и медаље на 

Првенству Србије „Б“ ваздушни програм пионири-ке; 

 

5. Разматрање и усвајање организације одржавања Прв. Београда МК „А“ програм; 

 

6. Разматрање ново настале ситуације поводом захтева бивших власника земљишта на коме се налази 

стрелиште, Агенцији за реституцију за повраћај истог; 

 

7. Разно: 

 
 

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

 

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

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 33 редовне и 34 електронске седнице УО; 

 Председавајући састанка је упитао да ли неко има примедбу или нешто да допуни у понуђеном 

материјалу. Пошто се нико од присутних није јавио за реч ставио је на гласање усвајање записника са 

претходних седница УО при чему је донета следећа  

 



 2 

ОДЛУКА: Усваја се записник са 33 редовне и 34 електронске седнице УО. (5 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду у протеклом периоду; 
  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Стручне комисије Листа такмичара и тренера за 

такмичење у Плзену (Чешка) од 24-28.05.2017 год. и разматрање и усвајање трошкова 

путовања; 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог Стручне комисије да на пут крене 2 тренера и шест 

стрелаца. Канцеларија савеза да припреми сва плаћања и у договору са ССС припреми пут за Плзен. Дати 

налог за куповину девиза од ЕФГ пословне банке ради сервисирања трошкова у иностранству у износу од 

2300 евра.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога расподеле средстава Стручне комисије Наступи и 

медаље на Првенству Србије „Б“ ваздушни програм пионири-ке; 

 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог расподеле средстава намењених за развој младих талената 

и усавршавање рада стручних радника на основу остварених наступа, медаља и резултата на Прв. Србије за 

пионире „Б“ ваздушни програм за 2017 годину. 

 

ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организације одржавања Прв. Београда МК „А“ програм; 

  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да организатор такмичења буде ССБ, а такмичење да се 

одржи на стрелишту Царева Ћуприја. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање ново настале ситуације поводом захтева бивших власника земљишта на 

коме се налази стрелиште, Агенцији за реституцију за повраћај истог; 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да се ангажује адвокат и геометар за решавање питања 

реституције и уписа објеката у катастар непокретности. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА - Разно; 


