
 
 
Датум: 09.10.2017 

 

ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

Са 38 седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 27.09.2017. 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. 

 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 36 и 37 електронске седнице УО; 

 

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

 

3. Разматрање и усвајање Записника Стручне комисије; 

 Разматрање и усвајање организације Лиге и Купа Београда и измена календара такмичења; 

 Усвајање списка стрелаца за такмичење у Нитри (Словачка од 11-12.11.2017 год.). 

 

4. Разматрање и усвајање организације пута у Нитру (Словачка); 

 

5. Разматрање и усвајање организације 42 ИП 2017 године; 

 

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

Стрељачког савеза Београда; 

 

7. Избор Генералног секретара ССБ; 

 

8. 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 36 и 37 електронске седнице УО; 

  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са 36 и 37 електронске седнице УО. 

 

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

стављајући акценат на спортска догађања и организационе проблеме. Затим је обавестио присутне да је 

генерални секретар савеза Драган Милисављевић уписао земљиште и објекте на Стрељачки савез Београда. 

Затим је упознао присутне са организацијом 42 ИП 2017 године. 

 

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

 

ТРЕЋА ТАЧКА - Разматрање и усвајање Записника Стручне комисије; 

 Разматрање и усвајање организације Лиге и Купа Београда и измена календара 

такмичења; 

 Усвајање списка стрелаца за такмичење у Нитри (Словачка од 11-12.11.2017 год.); 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја измена календара такмичења у делу који се односи на друго коло 

Лиге и Купа, које се одржава 04-05.11.2017 и треће коло 16-17.12.2017 године.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организације пута у Нитру (Словачка); 

Председавајући је упознао присутне са планом одласка нагласивши да због ограничених трошкова 

на пут се мора кренути у четвртак 09.11.2017 године у вечерњим сатима. У том случају списак путника је два 

тренера и 12 стрелаца. 

 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја списак путника и организација одласка на пут 2 тренера и 12 

стрелаца. Канцеларија савеза да припреми сва плаћања и буде организатор пута. Дати налог за куповину 

девиза од ЕФГ пословне банке ради сервисирања трошкова у иностранству. 

 

ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање организације 42 ИП 2017 године; 

 Председавајући састанка је упознао присутне са организационим одбором и организацијом 42 ИП 

2017 године. Председник ОО Миле Ђапић, спортски директор Никола Марић, финансијски директор Драган 

Милисављевић, послови секретаријата Јелена Бановић, послови техничке подршке Петар Подрашчић. 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја организација 42 ИП 2017 године. 

 

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

секретара Стрељачког савеза Београда; 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да у конкурсној комисији буду: Јелена Бановић, Миле 

Ђапић и Јован Тошић. 

 

СЕДМА ТАЧКА - Избор Генералног секретара ССБ; 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да Драган Милисављевић буде вд. генерални секретар до 

избора новог УО. 

 

 

ОСМА ТАЧКА - Разно; 


