
ОДЛУКЕ И КРАТАК ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  
 
Са шесте седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 09.10.2014. год. у 
просторијама Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:30 ч. 
 
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, , Драган Доневић, Иван Манојловић, , Јован Тошић, Далибор 

Фатић и Петар Подрашчић чланови УО.  
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар, Никола Марић- пред. Судијске комисије. 
    
ОДСУТНИ: Олга Ћосић ,Зоран Младеновић и Митја Гргић. 
.  
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне четврте и пете електронске седницаУО; 
 

2. Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период; 
 

3. Разматрање и усвајање трећег кварталног извештаја; 
 

4. Разматрање и усвајање извештаја са одржаног Првенства Београда „Б“ МК програм; 
 

5. Разматрање и усвајање Расподеле средстава намењених за развој младих талената на основу 
критеријума остварених наступа и медаља (предлог Стручне комисије); 

 
6. Упознавање са изменама правилника такмичења о новим категоријама стрелаца и разматрање и 

усвајање одлука поводом одржавања првог кола Лиге и Купа Београда; 
 

7. Обавештење о увођењу здравствених картона за све учеснике такмичења у оквиру Стрељачког 
савеза Србије 

 
8. Припреме за одржавање 39 ИП у стрељаштву; 

 
9. Разматрање организационих припрема и усвајање списка стрелаца селекције ССБ за одлазак на 

такмичење у Нитру (Словачка); 
 

10. Разматрање и усвајање предлога Секретаријата за спорт и омладину Града Београда у вези термина и 
закупа; 

 
11. Усвајање акционог плана за наредни период; 

 
12. Разно: 
 

 
  Председавајући састанка Миле Ђапић је закључио да се у дневни ред додаје разматрање и усвајање 
организације пута у Нитру и списак путника испред ССБ, разматрање и усвајање Правилника о одржавању 
Лиге и Купа Београда и разматрање и усвајање предлога Секретаријата за спорт и омладину Града Беогарада 
у вези термина и закупа. 
 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја дневни ред са допунама (6 за). 
 
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са претходне седнице УО; 
  
Председавајући је закључио да се у наредном периоду одлуке из записника ставе на сајт ССБ.  
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ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са четврте и пете електронске седнице седнице УО. 
 
ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период; 

 Поводом ове тачке Миле Ђапић је упознао присутне чланове УО са активностима које смо имали у 
наредном периоду, рекавши да је тежиште рада било на санирању последица пожара првенствено решавање 
проблема давања хуманитарне помоћи Милки Кондић за адаптацију дела изгорелог крова и стана. 
Генерални секретар је упознао присутне са закључком инспектора за ванредне ситуације, рекавши да 
морамо да уградимо решетке на врата где се чува оружје и да каса коју имамо мора да има у себи посебан 
метални преградак који се закључава за складиштење миниције.  

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

 
ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање трећег кварталног извештаја буџетских средстава; 
 Драган Милисављевић је укратко упознао присутне са извештајем трећег квартала, рекавши да је 
савез привремено финансирао трошкове програма у висини 124.000,00 динара. Затим је Милисављевић рекао 
да је добар део средстава потрошен за расподеле МК програма. У овој години са преосталим средствима 
буџета је планирано да се финансирају 3 кола Лиге и Купа за 2015 годину из разлога што се новац опредељен 
за трошкове организације тек исплаћивао од буџета у марту месецу. Тако да ником нећемо дуговати.  

ОДЛУКА : Једногласно се усваја трећи квартални извештај. 
 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање извештаја са одржаног Првенства Београда „Б“ МК 
 програм; 

Миле Ђапић је дао реч Драгану Милисављевићу, који је укратко упознао присутне са организацијом 
рекавши да је такмичење протекло у најбољем реду било је 9 такмичара који су наступили испред својих 
клубова. Троје судија је судило такмичење. Трошкови такмичења су: 9.000,00 динара за судије, порез  
2.967,57 и 1050 динара за медаље. Руководилац такмичења је био Петар Подрашчић.  

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај са одржаног Првенства Београда „Б“ МК програм. 
 
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање Расподеле средстава намењених за развој младих талената на 

основу критеријума остварених наступа и медаља (предлог Стручне комисије); 
 

 Поводом ове тачке председник Стручне комисије Драган Доневић је рекао да су само два клуба 
извела стрелце на Првенство Србије и да су практично они поделили новац опредељен за ову расподелу. 
Показало се да је слаба заинтересованост за овај програм и да у следећој години треба да се овај новац 
преусмери на друге активности.  

 
ОДЛУКА : Једногласно се усваја Расподела средстава намењених за развој младих талената на 

основу критеријума, остварених наступа и медаља, новац исплатити по динамици приспећа квартала. 
 

ШЕСТА ТАЧКА Упознавање са изменама правилника такмичења о новим категоријама стрелаца и 
усвајање измена и допуна правила поводом одржавања Лиге и Купа Београда; 

Председавајући као члан УО ССС је рекао да УО ССС није још званично усвојио нове категорије 
стрелаца, односно измену и допуну правилника због техничке грешке у предлогу Стручне комисије. То је 
враћено на дораду и биће усвојено на наредном састанку. Ово нас директно погађа јер нам крећу такмичења 
за 2015 у октобру. Драган Доневић се надовезао рекавши да је Стручна комисија ССБ урадила предлог 
референцирајући се на правила ССС само је још усклађен тај детаљ за пионире да им припрема траје 15 
минута и меч 30 минута. Достављене су измене организатору првог кола Лиге и Купа и сви учесници биће 
уредно обавештени. У исрпној дискусији договорило се да минималан број стрелаца за доделу диплома и 
медаља у дисциплинама по категоријама буде 5. 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајају предлози допуне и измене правилника такмичења  Лиге и Купа  
Београда са свим закључцима у тачки 6. Измене објавити на сајт савеза. 

 
•  Разматрање и усвајање правила о начину бодовања клубова и дружина за вредне награде 

на такмичењима Лиге и Купа Београда. 
Председавајући је замолио Драгана Доневића да образложи предлог Стручне комисије правилника о 

начину бодовања клубова и дружина на такмичењима Лиге и Купа Београда. Рекао је да је у разматрање узет 
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финансијски аспект бојазан да ће се пријавити већи број учешћа што ће побољшати масовност али и повећати 
трошкове. Договорило се да минимална средства за награде у метама и дијаболама буду 100.000,00 динара.  

Председавајући је закључио да ће се новчана средства користити за куповину дијабола и мета на 
основу бодовне листе коју ће водити Стручна комисија, а на крају задњег кола канцеларија савеза 
исконтролисати. Затим је дао на усвајање правилника и при томе је донесена следећа 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајају предлози Стручне комисије о начину бодовања клубова и 
дружина на такмичењима Лиге и Купа. Правилник објавити на сајт савеза. 

 
 
СЕДМА ТАЧКА: Обавештење о увођењу здравствених картона за све учеснике такмичења у оквиру 

Стрељачког савеза Србије; 
 Миле Ђапић је упознао присутне да је законом о спорту обавеза да сви такмичари морају да имају 
уредне здравствене картоне на основу потврда здравствених установа о способности да наступе на 
такмичење. Ова обавеза треба да се примени од првог такмичења, али је проблем што ССС још није 
припремио здравствене картоне, које треба да достави чланицама. Председавајући је упитао да ли можемо да 
закључимо и донесемо одлуку да се сви клубови и дружине обавесте да су обавезни до другог кола Лиге и 
Купа сви такмичари ураде лекарски преглед. 

 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог да сви клубови и дружине ураде прегледе својих 
такмичара до другог кола Лиге и Купа Београда и за такмичење поседују потврду о обављеном прегледу. 

 
ОСМА ТАЧКА - Припреме за одржавање 39 ИП у стрељаштву; 
 Председавајући је укратко упознао присутне са урађеним активностима: закуп хале код хотела 
СROWNЕ PLAZА, потписани су уговори за халу и коришћење хотела, урађен је промотивни материјал и 
достављен потенцијалним земљама, које би учествовале на 39 ИП Београда 2014 године. У дуготрајној 
дискусији договорило се о даљим активностима и конституисан је Организациони одбор: Миле Ђапић-
председник, Никола Марић-спортски директор, Драган Милисављевић-финансијски послови, Петар 
Подрашчић-монтажа стрелишта, Иван Манојловић- безбедносни послови такмичења, Јелена Бановић послови 
коресподенције, Бранимир Васић и Драган Доневић-прес послови. Такође је договорено да сви носиоци 
послова дефинишу број људи до следећег састанка ОО.  

 
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог о доконституисању ОО у коме су: Миле Ђапић-
председник, Никола Марић-спортски директор, Драган Милисављевић-финансије, Јелена Бановић-
коресподенција, Бранимир Васић, Драган Доневић-прес послови, Иван Манојловић-послови безбедности, 
Петар Подрашчић-монтажа стрелишта, НиколаМарић-судијски послови. Свако од носиоца послова је у 
обавези да предложи извршиоце послова. 
 

ДЕВЕТА ТАЧКА - Разматрање организационих припрема и усвајање списка стрелаца селекције ССБ 
за одлазак на такмичење у Нитру (Словачка); 

 Драган Доневић као селектор селекција ССБ образложио је списак стрелаца, рекавши да излазно 
годиште стрелаца није на списку јер је то устаљена пракса. Они ће у току године ући у сениорске категорије. 
За разлику од пршле горине сада иде један стрелац мање јер по резултатима други нису заслужили да се 
нађу на списку. За тренера је предложен Стафана Вишекруну из СК „Нови Београд-Ушће“ а за вођу пута и 
тренера Ивана Манојловића из КСС „Полицајац“.  
 Затим је председавајући закључио дискусију рекавши да се задужује генерални секретар да 
договори организацију одласка у Нитру са генералним секретаром ССС да ССБ преузима на себе 
организацију пута плаћање превоза и осигурања, испостављање рачуна путницима, а ССС припрему 
спискова вађење дозволе за изношење оружја из земље. Задужује се Никола Марић за пријаву такмичара, а 
Иван Манојловић за резервацију хотела. Објавити допис о основним информацијама за пут у Нитру на сајт 
ССБ и ССС. 
 
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја списак путника за Нитру 2014. Генерални секретар да припреми у 
складу са трошковима пута селекције ССБ новац у динарској противвредности ради куповине девиза. 
 

ДЕСЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање предлога Секретаријата за спорт и омладину Града 
Београда у вези термина и закупа; 
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Поводом ове тачке председавајући је упознао присутне са предлогом Секретаријата за спорт и 
омладину да се од следеће године новац опредељен за термине и закупе исплати преко основног програма и 
да се по основу резултата београдских стрелаца превасходно медаље са олимпијаде, стрељаштво пребаци из 
друге подгрупе у прву подгрупу прве категорије спортова Београда. 

 
 ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог Секретаријата да се ССБ пребаци у прву подгрупу прве 
категорије спортова. 

 
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Усвајање акционог плана за наредни период; 
1. Припреме и реализација организације Лиге и Купа Београда, прво и друго коло; 
2. Припреме за одлазак селекције стрелаца Београда на такмичење у Нитру; 
3. Припреме за одржавање 39 ИП Београда 2014 године; 
4. Припреме за прославу 150 година београдског стрељаштва, 
5. Расаподела средстава намењених за рад са спортским талентима, по основу наступа и освојених медаља; 
6. Инсталација нових решетки на вратима и прозору просторије где ће се чувати оружје и муниција;ж 
7. Куповина половног оружја из иностранства и добијање каса за потребе београдских клубова од стране 

Управе Града; 
8. Текући послови. 

  
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог акционог плана са допунама везаним за куповину половног 
оружја, каса за чување оружја од Управе Града Београда и организација одласка на такмичење у Нитру.  

 
ДВАНАЕСТА ТАЧКА - Разно; 
  Под тачком разно Миле Ђапић је упознао присутне са могућношћу коришћења стометарског 
стрелишта у Бубањ потоку. Разговарао сам са неким људима из војске и имамо ту могућност. Закључено је да 
за сада нема потребе за коришћењем поменутог стрелишта.  
 
Састанак је завршен у 22 час. и 14 минута. 

 


