
 
 
Датум: 23.06.2017 

 

ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

Са 36 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 19.06.2017. 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, Јелена Бановић и 

Жељко Нешковић, чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:Драган Милисављевић – Ген. Секретар, Драган Доневић – Пред. Стручне комисије. 

 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 35 редовне седнице УО; 

 

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

 

3. Усвајање извештаја са одржаног такмичења у Плзену (Чешка); 

 

4. Разматрање и усвајање предлога Плана утрошка средстава намењених за развој младих талената и 

усавршавање стручног рада за 2018 годину; 

 

5. Избор Кадровске комисије за преглед достављених кандидатура за место Генералног секретара 

Стрељачког савеза Београда; 

 

6. Избор Генералног секретара ССБ; 

 

7. Разно: 

 

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

 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред са допунама под тачку разно.(6 за). 

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 35 редовне седнице УО; 

  

ОДЛУКА: Усваја се записник са 35 редовне седнице УО. (6 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду у протеклом периоду; 
 Председавајући Миле Ђапић је укратко упознао присутне са радом у протеклом периоду, 

стављајући акценат на спортска догађања.  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период.  
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ТРЕЋА ТАЧКА - Усвајање извештаја са одржаног такмичења у Плзену (Чешка); 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усвајају извештај са одржаног такмичења у Плзену и финансијски 

извештај.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Плана утрошка средстава намењених за развој 

младих талената и усавршавање стручног рада за 2018 годину; 

Председавајући је упознао присутне са Планом утрошка програмских средстава за 2018 годину 

напомињући да је утрошак сличан предходној години. 

 

  ОДЛУКА: Једногласно се усваја План утрошка средстава намењених за развој младих талената и 

усавршавање стручног рада за 2018 годину; 

 

ПЕТА ТАЧКА - Избор Кадровске комисије за преглед достављених кандидатура за место Генералног 

секретара Стрељачког савеза Београда; 
 

ОДЛУКА: Једногласно се поништава конкурс за избор Генералног секретара. Отворити нов 

01.09.2017 године. На следећем састамку УО изабрати Конкурсну комисију. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Избор Генералног секретара ССБ; 

 

ОДЛУКА: Драган Милисављевић се поставља на место в.д Генералног секретара ССБ до даљњег. 

 

СЕДМА ТАЧКА - Разно; 

 Захтев за пријем Спортског удружења „ПОБЕДНИК“ у чланство ССБ; 

  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја захтев за пријем у чланство ССБ Спортског удружења „ПОБЕДНИК“ 

са захтевом дасе исправе формално правне грешке њиховог Статута. Одговор доставити одмах ради 

њиховог поступања у поступку исправке у АПР. Акосе исправке не ураде у предвиђеном року одбити 

захтев. 

 

 Статус оружја Марко Орешковић, које је преузето по налогу ПУ за Град Београд од стране 

предузећа „Марко Орешковић“. 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да ваздушне пушке остану у валсништво савеза и остану у 

просторије савеза до даљњег.  


