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1. ДНЕВНИ РЕД 

 На основу члана 38. Статута Стрељачког савеза Београда заказујем Редовну седницу 

Скупштине Стрељачког савеза Београда, која ће се одржати дана 11.02.2019. године (уторак) 

у сали спортског друштва „Партизан“, улица Хумска 1 у Београду са почетком у 18 часова. 

За седницу предлажем следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Избор радних тела: 

• Радно председништво – 3 члана, 

• Верификациона комисија – 3 члана, 

• Записничар и два оверача записника; 

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине Стрељачког савеза Београда; 

3. Верификација чланица Стрељачког савеза Београда; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стрељачког савеза Београда за 2019. годину; 

5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Стрељачког савеза Београда за 2019.   

годину; 

6. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Стрељачког савеза Београда за 

2019. годину; 

7. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Стрељачког савеза Београда за 2020. 

годину; 

8. Разно.  

9. Свечана додела награда и плакета за стрелце године, тренера и клуба. 

 

 У свечаном делу седнице, оквирно са почетком у 19:00 часова обавиће се проглашење 

најуспешнијих стрелаца, тренера и клуба у 2019. години и доделити награде за остварене 

резултате. Моле се клубови да обавесте своје стрелце и тренере, који су на списку 

награђених да присуствују додели награда. 

 Молим Вас да на седницу Скупштине упутите ваше овлашћене представнике, са 

овереним верификационим листићима као и најуспешније стрелце, према Листи 

најуспешнијих, коју сте добили у прилогу Извештаја Стручне комисије. 
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Молим овлашћене представнике удружених организација да пре почетка седнице 

оверене листиће предају представнику Верификационе комисије и да у циљу ефикаснијег 

рада на седници Скупштине, евентуалне амандмане на поједине материјале, који ће се на 

седници разматрати и усвајати доставе Радном председништву у писаној форми пре почетка 

седнице. 

 

ПРИЛОЗИ: 

⚫ Верификациони листић делегата, 

⚫ Верификациони лист чланице за 2020. годину, 

⚫ Фактура за чланарину за 2020. годину. 

 

 

Стрељачки савез Београда 

         Председник савеза 

         Миле Ђапић 
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2. СПИСАК БРОЈА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА 

БЕОГРАДА ПО ВЕРИФИКОВАНИМ ЧЛАНИЦАМА  

 

На основу члана 30. Статута стрељачког савеза Београда, Управни одбор 

Стрељачког савеза Београда је урадио верификацију чланова Савеза и утврдио број делегата 

Скупштине, на основу учешћа и резултата клубова постигнутим на Првенствима Србије у 

2018. години. 

КЛУБ    БРОЈ ДЕЛЕГАТА 

1. КСС ПОЛИЦАЈАЦ   3 

2. ССУ ОЛИМПИК 011   3 

3. СК НОВИ БЕОГРАД-УШЋЕ  3 

4. СК АКАДЕМАЦ   3 

5. СК ПАРТИЗАН БГД   3 

6. СК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   2 

7. СК КОЛУБАРА    2 

8. СК АВАЛА АДА   1 

9. СК АКАДЕМИЈА МАКСИМОВИЋ 1 

10. СК БАРАЈЕВО    1 

11. СК БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 1  

12. СК ВИДИКОВАЦ   1 

13. СК ЗЕМУН ЦЕНТАР   1 

14. СК ОБРЕНОВАЦ   1 

15. СД ПАЛИЛУЛА   1 

16. СК ПКБ     1 

17. СУ ПОБЕДНИК    1 

18. СК РЕСНИК    1 

19. СД ФИЛИП КЉАЈИЋ   1 

20. СК ЦЕНТАР    1 

   УКУПНО            32 
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Записник  

са Редовне седнице Скупштине Стрељачког савеза Београда одржане 26.02.2019. 

године у конференцијској сали Спортског друштва „Црвена Звезда“, улица Љутице Богдана 

1а, 11000 Београд, са почетком у 18 часова.  

Седницу Скупштине Стрељачког савеза Београда је након поздрављања присутних 

отворио Председник савеза господин Миле Ђапић. 

 Упитао је присутне да ли се слажу са предложеним Дневним Редом и пошто се нико 

није јавио на реч, предлог Дневног реда је дат на гласање. 

Једногласно је усвојен Дневни Ред. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

10. Избор радних тела: 

• Радно председништво – 3 члана, 

• Верификациона комисија – 3 члана, 

• Записничар и два оверача записника; 

11. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине Стрељачког савеза Београда; 

12. Верификација чланица Стрељачког савеза Београда; 

13. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стрељачког савеза Београда за 2018. годину; 

14. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Стрељачког савеза Београда за 2018.   

годину; 

15. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Стрељачког савеза Београда за 

2018. годину; 

16. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Стрељачког савеза Београда за 2019. 

годину; 

17. Разно.  

18. Свечана додела награда и плакета за стрелце године, тренера и клуба.  
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ПРВА ТАЧКА: Избор радних тела 

  

Господин Миле Ђапић је дао следећи предлог чланова радних тела: 

 Предложени чланови Радног представништва:  

Јовановић Срђан, Гргић Митја, Миле Ђапић.  

 Предложени оверивачи записника: 

Радосављевић Александар, Лазић Жељко. 

 Предлог за записничара: 

Вишекруна Стефан; 

 Предложени чланови Верификационе комисије: 

Подрашчић Петар, Обрадовић Никола, Вукадиновић Драган Давид. 

 Предлог је стављен на гласање и једногласно су одабрани чланови радних тела. 

  

ОДЛУКА 11/19: Усваја се предлог чланова радних тела, и то: 

Радно Представништво: Јовановић Срђан, Гргић Митја, Ђапић Миле. 

Оверивачи записника: Радосављевић Александар, Лазић Жељко. 

Записничар: Вишекруна Стефан. 

Верификациона комисија: Подрашчић Петар, Обрадовић Никола, Вукадиновић Драган 

Давид.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

Господин Миле Ђапић је обавестио присутне да у овој години (2019.) Скупштина 

Стрељачког савеза Београда (према члану 20. Статута Стрељачког савеза Београда) може 

имати 33 делегата из 21. клуба, те је неопходно да буде присутно 17 и више делегата за 

легитимни рад Скупштине. 

 На основу извештаја Верификационе комисије коју је поднео Драган Давид 

Вукадиновић, утврђено је да седници присутно 23 делегата од могућих 33, тако да 

Скупштина може пуноважно да одлучује и да настави са даљим радом.  

 

Списак присутних овлашћених делегата:  

1. Јовановић Срђан (ССУ „Олимпик 011“),  

2. Аруновић Зорана (ССУ „Олимпик 011“),  

3. Сузана Ћебић (ССУ „Олимпик 011“),  

4. Илић Немања (СК „Партизан БГД“),  

5. Вукадиновић Драган Давид (СК „Партизан БГД“),  

6. Купрешанин Слободан (СК „Нови Београд – Ушће“),  

7. Мандић Златко (СК „Нови Београд – Ушће“),  

8. Фатић Далибор (СК „Нови Београд – Ушће“),  

9. Гргић Митја (СК „Академац“),  

10. Миле Ђапић (СК „Црвена Звезда“),  

11. Подрашчић Петар (СК „Црвена Звезда“),  

12. Радосављевић Александар (СК „Колубара“),  

13. Пајић Бранислав (СК „Колубара“),  

14. Адамовић Небојша (СК „Авала Ада“),  

15. Илић Душко (СК „Барајево“),  

16. Марић Никола (СУ „Београдске Електране“),  

17. Гаврић Слободан (СК „Видиковац“),  

18. Петровић Ранислав (СД „Обреновац“),  

19. Нешковић Жељко (СД „Палилула“),  

20. Дамјановић Љубиша (СК „ПКБ“),  

21. Обрадовић Никола (СК „Ресник“),  

22. Лазић Жељко (СД „Филип Кљајић),  

23. Матић Зоран (СК „Центар“).  
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ДРУГА ТАЧКА: Усвајање записника са претходне седнице Скупштине Стрељачког 

савеза Београда (26.04.2018.) 

 Председавајући се обратио присутнима и рекао да Записник са претходне седнице 

имају у материјалу за Скупштину и упитао је да ли су сви сагласни да се као такав записник 

усвоји. За дискусију се јавио Слободан Купрешанин, али се пре његовог излагања господин 

Миле Ђапић обратио свима и рекао им да сви имају право на дискусију, по свим тачкама 

Дневног реда, само је замолио да дискусију ограничимо на пет минута и да наравно постоји 

и право на реплику од три минута, са чиме су се присутни сложили.   

 Купрешанин Слободан је подсетио да је претходна Скупштина Стрељачког савеза 

Београда била Изборна Скупштина и да везано за избор Надзорног одбора у првобитном 

извештају о броју освојених гласова он био на четвртом месту, али исто тако да када је 

сабрао укупан број освојених гласова за чланове Надзорног одбора увидео је да има укупно 

100 гласова од могућих 90 (било је присутно 30 делегата и бирало се 3 од 4 кандидата). 

Након увида грешке, обратио се Изборној комисији, која је поново пребројала освојене 

гласове и грешка је исправљена, али да то нигде није констатовано у записнику са 

претходне Изборне Скупштине. Затражио је да се то дода у претходни записник. 

 Након Купрешанина за реч се јавио Гаврић Слободан. Гаврић се обратио присутнима 

и рекао да је у писменој форми доставио Стрељачком савезу Београда примедбу на 

Записник и изјаву Генералног секретара и да је добио одговор да записник може само да се 

промени на наредној седници Скупштине. Не желећи да замара делегате Скупштине, 

замолио је да његов проблем који траје већ годину и по дана и који се не решава, не желећи 

да улази у то да ли је то намерно или случајно; све што је изрекао Генерални секретар на 

претходној седници је написао и затражио да се допуни у Записнику. Пошто је извршни 

одбор одговорио да једино Скупштина може да установи и измени Записник, предлаже да 

се то исправи на овој Скупштини, али исто тако сматра да то сада не може да се исправи јер 

нема документације, па сматра да тај проблем треба да реши Дисциплинска комисија или 

Надзорни одбор, да после ове Скупштине, прегледа документацију, тужбу и решење Суда 

и на основу тога предложи Извршном одбору да се та неправда и грешка исправи. 

Напоменуо је да се већ годину и по дана натеже са Извршим одбором и да не добија одговор 

на начин на који је питање поставио. Два су различита проблема. Једно је проблем да је у 

Записнику стоји да је критиковао припрему Скупштине и предложио да се Генерални 

секретар смени. Једини разлог за дискусију Генералног секретара је тај што сам се ја годину 

дана је не тајно него јавно борио да млад човек који треба да буде перспектива Стрељачког 

савеза Београда заузме место секретара, а не човек, сви знате каква је ситуација са њим. Он 

(Генерални секретар) је одговорио за говорницом: Што се тиче твога рада, види се на 

извештају дисциплинске комисије да си кажњен опоменом пред искључење из овог спорта. 

Захваљујући мени остао си, јер нисам поднео пријаву комисији за крађу коју си учинио и 

због које си одговарао кривично на суду. Таквим људима нема места у овом спорту. Гаврић 

је рекао да је проширио дискусију а да је дискусија скраћена зато што је записничар био 

Генерални секретар. Ту је још било додато да сам ја кажњен, да сам одговарао и то је остало 

тако. Извршни одбор нов, који је изабран није нашао за сходно да се узме тужба Стрељачког 
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савеза Београда, да се узме Судско решење и да једанпута доведе у стање, Да ли сам ја за 60 

година рада у стрељаштву лопов, криминалац и који има нека дуговања према Стрељачком 

савезу Београда. То је један проблем, а други је проблем да сам после прошле Скупштине, 

после моје дискусије, сутрадан избачен са стрелишта од стране Секретара и забрањен ми је 

до даљњег улаз на стрелиште. Ја сам све то писмено тражио од извршног одбора и нисам 

добио одговор да ли било који орган против мене водио поступак, да ли је мени забрањен 

улазак на стрелиште и ја до данас нисам добио одговор да ли ја данас могу да уђем на 

стрелиште или та секретарова одлука и данас важи, па бих вас молио, јер не знам коме 

требам да се обратим, јер очигледно задње писмо које сам добио од извршног одбора, 

извршни одбор, ја тврдим да људи нови који су у извршном одбору не знају о чему се ради, 

и због тога предлажем да било ко, да ли дисциплинска комисија или надзорни одбор који 

има права да прегледа ту документацију и да на сајту или на следећем извршном одбору се 

донесе одлука јер ја нећу да оставим да то тако остане да после 60 година после тужбе, 

одлуке суда, за коју целокупну документацију Стрељачки савез има, па после тога нико 

ништа не предузима, а генерални секретар изјављује да сам криминала, да сам осуђен и тако 

даље… Матић Зоран је само додао да се говори о претходном Генералном секретару савеза, 

који више није на тој функцији.  

Ђапић је одговорио, да везано за други део проблема који је господин Гаврић изнео, 

Генерални секретар је функција коју би назвао директор у предузећу. Ако генерални 

секретар на дневном нивоу оперативно некоме дозволи или не дозволи приступ неком делу 

онога што се на назива имовином Стрељачког савеза Београда, то је његова суверена 

одлука, суверено право. Нови генерални секретар може такође да каже, да некоме забрани 

приступ из неког разлога, не може из било ког разлога. Може да каже ја нисам ту, не можеш 

без мене да дођеш ту. Можеш да дођеш само у договорено време. Он има јурисдикционо 

право јер одговара морално и материјално пред законом, за све оно што се тамо дешава. То 

је његово јурисдикционо право. Ја не могу да улазим у одлуке бившег генералног секретара 

које се дешавају на оперативном дневном нивоу. Да су те одлуке пролазне и да у потпуности 

зависе од особе која се налази на тој позицији.  

Гаврић је упитао да ли постоји неки писмени траг, на шта му је Ђапић одговорио да 

не мора да постоји писмени траг. Ви у вашу кућу не морате некога да пустите писмено или 

усмено. Он је газда и он је неко до одговора свима нама. Гаврић се убацио и питао како је 

могао да буде избачен са стрелишта, на шта му је Ђапић одговорио да ће то морати да пита 

Драгана Милисављевића (бившег секретара). Поновио је да Генерални секретар има права 

и обавезу да руководи оним што ми зовемо власништво стрељачког савеза Београда, а то су 

стрелиште и канцеларија. Ђапић је упитао Гаврића: Када је у питању суд, да ли постоји 

проблем између вас и стрељачког савеза Београда, да ли постоји пресуда, Гаврић је 

одговорио да проблем не постоји, али да по изјави секретара он постоји. Ђапић га је упитао 

да ли постоји пресуда, на шта му је Гаврић потврдно одговорио. Ђапић је рекао да ће се та 

пресуда наћи на сајту Стрељачког савеза Београда. 

У дискусије се убацио Купрешанин који је рекао да је Драган Милисављевић 

Гаврића избацио са стрелишта због тога што постоји пресуда да је он кривично одговоран. 
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Међутим, решење је другачије. Упитао је да ли управни одбор има неку одлуку да некоме 

забрањује приступ, на шта му је Ђапић одговорио да нема. Купрешанин је тражио да се то 

констатује у записнику. Ђапић је још једном напомену да не постоји забрана никоме од 

стране Управног одбора, а да је секретар на дневном оперативном нивоу радио ствари које 

је радио. Гаврић се убацио и рекао да је управо то одговор који је тражио, да Стрељачки 

савез Београда на нивоу извршног одбора нема никакву одлуку која му забрањује приступ. 

Ђапић је ставио на гласање усвајање записника са претходне седнице уз додатак 

Слободана Купрешанина и констатацију да Стрељачки савез Београда нема ни једну писану 

Одлуку којом се забрањује приступ Гаврић Слободана стрелишту.  

 Једногласно је прихваћен записник уз допуну који је предложио Слободан 

Купрешанин.  

 

ОДЛУКА 12/19: Усваја се Записник са претходне Изборне скупштине одржане 

26.04.2018. године уз измену и додатак под Тачком 3. Предлози за чланове Надзорног 

одбора. 

Додаје се: Према првобитном пребројавању гласова и представљању резултата освојених 

гласова за чланове Надзорног одбора, дошло је до грешке. Према извештају Изборне 

комисије, укупан број освојених гласова је износио 100, а с'обзиром да је било 30 делегата 

који су имали по 3 гласа, максимални број гласова је могао били 90. Након што је грешка 

уочена од стране Слободана Купрешанина, Изборна комисија је поново пребројала гласове 

и установила да је грешка начињена. Поновним пребројавањем гласова утврђено је да од 

укупно 30 делегата који су гласали за чланове Надзорног одбора, изабрани су: 

1. Стана Симић – 29 гласова 

2. Петар Николић – 26 гласова 

3. Слободан купрешанин – 21 глас 

-------------------------------------------- 

4. Мирко Петровић – 14 гласова.     

 

Измењени и допуњен Записник са Изборне Скупштине Стрељачког савеза Београда 

одржане 26.04.2018. године чини саставни део ове Одлуке.  
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ТРЕЋА ТАЧКА: Верификација чланица Стрељачког савеза Београда 

 Ђапић је упитао Генералног секретара Стефан Вишеркуна да ли су сви уплатити 

потребни износ за Верификацију, на шта му је кратко одговорио да је већина уплатила. За 

реч се јавио Слободан Купрешанин и напомену да је рок за Верификацију код Стрељачког 

савеза Србије 28.02.2019. године и напомену да је неопходно попуни и Образац 3. и упитао 

да ли је тај образац дат на попуњавање и чланицама Стрељачког савеза Београда на шта је 

добио потврдан одговор од стране Вишекруне. Подсетио је све да према Статуту све 

чланице које се не верификују немају права наступа на такмичењима.  

Ђапић је ставио тачку на гласање и једногласно је прихваћен списак верификованих 

чланица за 2019. годину. 

ОДЛУКА 13/19: Усваја се листа од 21 верификоване чланице Стрељачког савеза 

Београда за 2019. годину које према члану 20. Статута Стрељачког савеза Београда 

имају:  

КЛУБ    БРОЈ ДЕЛЕГАТА 

21. КСС ПОЛИЦАЈАЦ   3 

22. ССУ ОЛИМПИК 011   3 

23. СК ПАРТИЗАН БГД   3 

24. СК НОВИ БЕОГРАД-УШЋ  3 

25. СК АКАДЕМАЦ   3 

26. СК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   2 

27. СК КОЛУБАРА    2 

28. СК АВАЛА АДА   1 

29. СК АКАДЕМИЈА МАКСИМОВИЋ 1 

30. СК БАРАЈЕВО    1 

31. СК БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 1  

32. СК ВИДИКОВАЦ   1 

33. СК ЗВЕЗДАРА    1 

34. СК ЗЕМУН ЦЕНТАР   1 

35. СК ОБРЕНОВАЦ   1 

36. СД ПАЛИЛУЛА   1 

37. СК ПКБ     1 

38. СУ ПОБЕДНИК    1 

39. СК РЕСНИК    1 

40. СД ФИЛИП КЉАЈИЋ   1 

41. СК ЦЕНТАР    1 

   УКУПНО            33 делегата  
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стрељачког савеза 

Београда за 2018. годину; 

 Ђапић је обавестио присутне да све извештаје имају у радном материјалу добијеном 

за Скупштину и упитао да ли неко има нешто да дода. За реч се јавио Далибор Фатић и 

испред стручне комисије изнео следеће. 

По њему, Стручна комисија никада није радила у јачем саставу, њу чине Драган 

Доневић који је и селектор за пушку, Јелена Аруновић која је селектор за пиштољ, 

Манојловић Иван који је члан репрезентације у раду са млађим категоријама, моја 

маленкост и Милош Ћопић из Палилуле. Обавестио је присутне да се комисија углавном 

бавила текућим проблемима. Као и претходних година урађене су расподеле према већ 

постојећим критеријумима, израда и спровођење календара такмичења Стрељачког савеза 

Београда, одређивање учесника на међународним такмичењима у Чешкој и Словачкој, 

избор најбољих клубова, стрелаца и тренера године и расподела ваздушног оружја и 

ваучера Немачке фирме Walther.  

Такође, напоменуо је да су остварени изузетни резултати у 2018. години. Пет 

Београдских такмичара је освајало више медаља на великим такмичењима, а међу њима су 

Зорана Аруновић, Дамир Микец, Андреа Арсовић, Димитрије Гргић и Алекса Митровић. 

Београдски стрелци су у 2018. години 11 пута изједначавали или обарали државне рекорде. 

Кроз кампове Стрељачког савеза Србије учествовало је више стрелаца из Београда. 

Београдски стрелци су учествовали на међународним такмичењима у Чешкој и Словачкој о 

трошку савеза Београда. Што се тиче Првенства Србије и Финала купа Србије, Београдски 

стрелци су остварили 273 наступа и укупно освојили 53 медаље. Што се тиче категоризације 

спортиста, од 29 категорисаних спортиста у Србији , 13 такмичара је из Београда, од којих 

6 заслужних спортиста, 6 спортиста са међународним разредом и 1 са националним 

разредом. Што се тиче категорисаних тренера, од 15 категорисаних тренера, 7 је из 

Београда. Што се тиче стипендиста, од 15 стипендиста које финансира Министарство 

омладине и спорта, налази се 8 спортиста из Београда. И што се тиче ранг листе клубова 

Стрељачког савеза Србије на којој се налази 29 клубова, 11 их је из Београда, од којих 5 се 

налази у првих десет клубова, а прво, друго и треће место заузимају клубови из Београда. 

Што се тиче расподеле мета, дијабола, оружја и ваучера фирме Walther сматра да је 

одрађена јако добро јер су стрелци имали добрих резултата. Фатић сматра и покушаће да уз 

помоћ чланова Стручне комисије донекле промени и повећа масовност у стрељаштву. 

Подсетио је да су се такмичења пре десет и двадесет година одржавала у више дана по 

категорији. Такође је неопходно да се побољшају резултати стрелаца у пиштољским 

дисциплинама. Сматра да је потребно повећати и број стручњака у спорту јер се дешава да 

због густог календара Стрељачког савеза Србије и Београда имамо два различита 

такмичења у истом дану, а у неким случајевима и треће у иностранству и сматра да је то 

јако тешко покрити када у клубу ради један тренер. За крај, сматра да је крајње време да се 

покуша са поновним организовањем кампа за стрелце Београда. Покушаће се са 
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реализацијом свега наведеног уз сарадњу са Управним одбором, недодирујући већ 

опредељена средства, него конкурисати код Секретаријата за спорт или Министарства 

омладине и спорта за нека ванредна средства кроз пројекте. Поновио је да сматра да је 

најважније на првом месту повећати масовност, на другом подићи резултате пиштоља, на 

трећем повећати број спортских стручњака и на четвртом месту организација кампа за 

Београдске стрелце.  Ђапић му се захвалио на излагању. Упитао је присутне да ли има неко 

нешто да дода везано за извештаје Стручне и Судијске комисије, пошто се нико није јавио 

за реч, Ђапић је наставио.  

Упознао је присутне да се рад савеза базирао на две стране. Једна стране је да је савез 

спроводио у дело Одлуке са претходне скупштине и средства добијена од Секретаријата за 

омладину и спорт прама већ утврђеним правилницима расподелио чланицама, и то је део 

који су многи могли и да осете. Друга страна је да је савез радио на укњижавању стрелишта 

и да је земљиште пребачено на савез и да су остали неки делови објеката да се упишу, што 

се може видети и на сајту геозавода. Упознао је присутне са могућношћу да ће савез можда 

морати да плати порез на горе поменуто земљиште, на шта му је Купрешанин одговорио да 

сматра да неће бити тако.  

Ђапић је даље наставио. Као што је обећано, урађена је расподела оружја чланицама 

савеза. Укупно је било 8 пушака и пиштоља произвођача Walther. Напоменуо је да је савез 

такође успео да обезбеди средства и пошаље два комбија тренера и стрелаца у обилазак 

Walther-ове фабрике. Нада се ће и ове године савез моћи да обезбеди средства да пошаље 

још један комби у нпр. мају. Објаснио је по ком систему се правио списак учесника обиласка 

фабрике. Напоменуо је да је у прошлој години договорено спонзорство у дијаболама од 

стране HN произвођача. Прва расподела тих дијабола је била у новембру прошле године, 

док је други део тренутно у расподели. Објаснио је да је принцип расподеле био према 

учешћу клубова у на Лиги Београда у протеклој сезони и да је дата могућност клубовима 

који нису били обухваћени том расподелом да добију дијаболе у симболичном износу 

уколико неко од такмичара наступи на такмичењима у организацији Стрељачког савеза 

Београда. Напоменуо је да је савез организовао Интернационално првенство Београда и се 

ове године то првенство наслонило на Европско Првенство за инвалиде тако да у неку руку 

ове године организација била лакша јер смо већ ушли у готов објекат. Организацију 

Европског првенства је савез помогао у људству и логистици.  

Напоменуо је да су у протеклој години добијене две локације на којима би град 

Београд уколико буде показао интересовање, могао да изгради стрељану. Купрешанин је 

упитао где се налазе те локације, на шта му је Ђапић одговорио да је једна локација на 

подручју Борче – Овче код је друга локација ближе центру града и објаснио да је та локација 

предмет спора на нивоима који су изнад нас, неко жели зелену површину, а неко жели да 

изгради објекат. Обавестио је присутне да је пронађен пројекат за стрелиште на 25 и 50 

метара и да сматра да ћу у 2019. години бити оспособљено за коришћење стрелиште на 25 

метара. Потребно је постављање једне бленде и сматра да ће се то брзо реализовати.  
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Зоран Матић га је упитао да ли је однето ђубре које се налази са десне стране изван 

стрелишта, на шта му је Ђапић одговорио да је и даље тамо. Упитао је присутне да ли има 

неко ко би могао бесплатно да помогне у сређивању тог дела. Матић га је упитао да ли се 

савез обраћао Градској чистоћи на шта му је Ђапић одговорио да Градска чистоћа то не би 

урадила бесплатно.  

Ђапић је саопштио да је генерално задовољан свиме што је урађено у 2018. години. 

Матић га је упитао да ли постоји могућност да се следећа Скупштина савеза одржи на 

стрелишту Мирјево, на шта му је Вишекруна одговорио да на стрелишту Мирјево нема 

довољно велике адекватне просторије да прими све делегате. Ђапић се подсетио и 

обавестио присутне да је савез у 2018. години успео да пронађе и закупце за део простора 

који они користе као магацин и да се од тога такође очекују додатна средства. Упитао је да 

ли има неко нешто да дода на шта се јавио Радосављевић Александар и изнео следеће. 

 Желећи да се надовеже на пређашњу причу о омасовљењу, реко је да клубови из 

приградских општина имају одређене трошкове доласка на такмичења. Друго, приградске 

општине имају далеко мањи број становника, а самим тим и деце, те је предложио да се на 

неки начин помогне клубовима на приградским општинама. Приметио је да и ако у 

стрељаштву има врхунских резултата, база младих стрелаца је мала. Сматра да се 

Београдско стрељаштво свело на рад седам или осам клубова. Сматра да је неопходно 

помоћи мањим клубовима не у новцу, већ у опреми, оружју. Замолио је да се више пажње 

посвети приградским клубовима. Још је додао, да лоби препознају сви у свету, и да 

Колубара која има два делегата нема ни једног представника у управи Стрељачког савеза 

Београда. Сматра да не треба да управу чине чланови три или четири највећа клуба. 

Радосављевић је такође напоменуо да се обратио Ђапићу и да је он то изнео на Скупштини 

Стрељачког савеза Србије везано за национални програм да је оружје старо и да нема ко да 

га сервисира. Сматра да би било добро да да се на нивоу Савеза Србије пропишу одређени 

стандарди оружја како би могло да се користи и оружје других произвођача (не само Црвене 

Заставе).  

Ђапић му је одговорио да је размишљао како помоћи клубовима из приградских 

насеља. Једна од идеја му је била у виду помоћи у плаћању горива, док је друга било у 

мењању модела такмичења. Идеја му је била да сви клубови се такмиче једни против других 

у различитим стрељанама. На пример, да не мора само СК Младеновац да путује на Нови 

Београд, него ће некада Звезда да отпутује у Колубару, па ће СК Колубара некада да 

отпутује и у Ресник, па ће Ресник некада да отпутује у Земун, а Земун може, пошто нема 

стрељану да пријави да стрелиште на коме ће бити домаћини је стрељана Ушће… Поновио 

је да размишља и у том правцу, али да за сада нема подршку струке.  

Радосављевић је даље наставио да сматра да мање општине не могу да имају толику 

масовност као веће општине, сматра да мора да постоји пропорција у стручној комисији 

када се додељују средства. Да не могу иста средства да се додељују општинама са 60.000 

становика и општинама са 1.000.000 становника. На мањим општинама ће бити и мање деце. 
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 Фатић се јавио за реч и рекао да донекле може да се сложи са Радосављевићем, а 

донекле не. Рекао је да се види из табеле која приказује број освојених медаља и број 

учесника на Првенствима, да Колубара заузима високо пето место са 33 на ступа и 6 

освојених медаља, а испод њих се налазе поменути Земун Центар, Филип Кљајић, Ресник и 

Академија Максимовић. Рекао је да Колубара има велику масовност и честитао им на томе 

и рекао је да сматра да је у реду да се помогне, али да сматра да не сме да буде фаворизације 

у додељивању помоћи и да ће као члан стручне комисије бити изричито против 

фаворизације.  

Радосављевић му је одговорио да сматра да не могу мање општине да имају 

масовности као веће општине, на шта му је Фатић одговорио да не значи да ако једна 

општина има 20 стрелаца, 10 пута већа општина ће их имати 200 јер деца одлазе и на друге 

спортове. Радосављевић му је одговорио да није ни све ни у новцу, да је помоћ добродошла 

и у оружју, на шта му је Фатић одговорио да је онда потребно да се мимо скупштине 

организује неки састанак на коме би могла да се започне дискусија и да се види којим 

клубовима и шта фали како би други клубови могли да им помогну.  

Радосављевић је подсетио да када је Председник савеза сазвао састанак на коме је 

могло да се прича о таквим темама дошло је само два представника клубова.  

Након њихове дискусије Ђапић се обратио присутнима са питањем да ли има неко 

нешто да дода, на шта се за реч јавио Гаврић. Рекао је да му је и даље не јасно да ли је 

формирана комисија за стрелиште Мирјево, јер пред претходну Скупштину, клубови су 

требали да доставе предлоге за комисију за стрелиште Мирјево и да је тада речено да ће 

комисију да одабере нови Управни одбор, прошло је више месеци, а та комисија још није 

формирана. Сматра да би та комисија била од велике помоћи Председнику савеза и 

омогућила многе податке. Подсетио је да је Матић поменуо чишћење стрелишта и сматра 

да је то био задатак комисије да предложи. У општини Звездара су заинтересовани да 

помогну, али је прекинут сваки контакт са њима. Људи који су били предложени за 

комисију управљају предузећима која би могла да помогну у чишћењу и сређивању 

стрелишта.  

Ђапић му је одговорио да је нови Управни одбор направио своја радна тела међу 

којима се налази и комисија за објекте. Комисија за објекте се искључиво бави стрелиштем 

Миријево. Поновио је да је и на претходној седници упитао присутне да ли могу да помогну 

финансијски, али без даљих обавеза савеза према њима. Ђапић је упитао Гаврића, да ли 

можете да ми кажете да ако Вам доставимо списак материјала који је неопходно набавити 

за санацију бленде, чији је цена приближно 200.000 динара, моћи у наредних пар дана да 

обезбедите без да савез има касније обавезе према томе. Гаврић није најбоље разумео то 

питање, па се Ђапић обратио свим присутнима и поновио питање. Да ли има неко коме би 

могли да доставимо списак материјала за санацију бленде без да савез касније има обавеза 

према њима. Матић је само кратко питао да ли постоји пројекат за бленду, на шта му је 

Ђапић потврдно одговорио.  
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Ђапић је објаснио да не жели да неко ко помогне, може у будућности да има 

бенефите, јер је помогао савезу. Матић је упитао да ли постоји у финансијском плану за 

наредну годину одређени износ предвиђен за санацију стрелишта на шта му је Ђапић 

одговорио да не постоји, а на то се надовезао Вишекруна и рекао да постоји, али да до сада 

није било могућности за реализацију, јер су средства одлазила на друге планове.  

Гаврић је опет напоменуо да је неопходно формирати комисију, а Ђапић му је опет 

одговорио да комисија није потребна већ да су потребна новчана средства. Матић се 

надовезао и рекао да није потребна комисија која неће ништа радити. Ако би успео да 

донесе тражене средства, сматра да би барем требао да добије плочицу са натписом, док је 

Вишекруна кратко додао да ће се дозволити и остављање отиска у бетону. Матић се 

надовеза да нису потребни људи који ће причати, већ људи који ће донети паре. На то се 

кратко надовезао Ђапић, да донесу паре, а да притом ништа не траже.  

Гаврић је опет констатовао да је потребно да се формира комисија за стрелиште 

Мирјево, на шта га је Ђапић упитао шта сматра да ће се тиме добити. Гарић је одговорио да 

ће тако имати коме да упути питање везано за организацију Првомајског уранка у коме ће 

моћи да учествују, стрелци, пионири, ђаци са Звездаре, који је он правио 3 године. Ђапић 

га је прекинуо и рекао да општина Звездара има 12 основних школа, такође, на општини 

Звездара којој ви не припадате, јер сте клуб Видиковац, на шта му је Гаврић одговорио да 

припадају Звездари, на шта је Ђапић поновио питање да Видиковац припада Звездари, на 

шта му је Гаврић опет потврдно одговорио. Ђапић је наставио, на општини Звездара има 12 

основних школа и да у 2 основне школе има простора који више година стоји празан, и да 

у тим просторима може да се организује стрелиште са 8 и 12 места. Гарвић је рекао да му 

то није познато и да му и даље није јасно зашто није формирана комисија за стрелиште 

Мирјево, када је то одлучено на протеклој скупштини, на шта је Вишекруна упитао све 

присутне да ли тако нешто одлучено и није добио позитиван одговор.  

Ђапић је напоменуо присутнима да се искључиво ради о санацији, а да сматра да не 

треба неко да каже шта треба да се ради, већ да неко почне нешто конкретно да ради и да 

таквих људи нема. На то се Гаврић кратко додато да то није тачно и да су до сада 

организоване две акције у којима је било укључено 150 људи на рашчишћавању стрелишта. 

Пајић Бранислав је кратко упитао да ли је у ту цифру укључен само материјал или и 

људство, на шта му је Ђапић одговорио да је том цифром обухваћено све, гвожђе, шљунак, 

цемент и рад. Радосављевић је упитао да ли је савезу потребна финансијска помоћ, на шта 

му је Ђапић одговорио да ћемо ми од њих добити профактуру коју ћемо морати да платимо. 

Радосављевић је затражио да се пошаље званична молба свим чланицама и да ће неко 

помоћи. Ђапић је кратко објаснио да ће савез тражена средства платити са или без помоћи 

клубова.  

Матић је упитао да ли савез може некоме да помогне у аутоматима за оспособљавање 

стрељане, на шта му је Ђапић потврдно одговорио. Ђапић је упитао присутне да ли се слажу 

са извештајем о раду у претходном периоду и ставио тачку на гласање.  
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Једногласно је прихваћен извештај о раду Стрељачког савеза Београда за 2018. 

годину.  

ОДЛУКА 14/19: Усваја се у потпуности извештај о раду Стрељачког савеза Београда 

у 2018. години. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Стрељачког савеза 

Београда за 2018. годину 

Ђапић је објаснио да су средства добијена и потрошена на планирани начин. Упитао 

је присутне да ли неко има неких питања везано за финансијски извештај за 2018. годину. 

Пошто се нико није јавио за реч, ставио је тачку на гласање.  

Једногласно је прихваћен Финансијски извештај о раду Стрељачког савеза Београда 

за 2018. годину.  

ОДЛУКА 15/19: Усваја се у потпуности Финансијски извештај о раду Стрељачког 

савеза Београда у 2018. години са стањем на текућем рачуну 782.937,61 RSD на дан 

31.12.2018. године.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Стрељачког 

савеза Београда за 2018. годину. 

 Ђапић је отворивши ову тачку обратио Председнику Надзорног одбора Стрељачког 

савеза Београда, Слободану Купрешанину, са питањем да ли има нешто да дода, са обзиром 

да се целокупни извештај налази у материјалу за скупштину.  

Купрешанин је само имао да дода да се раније у име надзорног одбора обратио 

бившем секретару и тражио да се материјали за Управни одбор шаљу и Надзорном одбору 

како би могли да учествују у раду Управног одбора и да допринесу њиховом раду, али да 

никада нису добили ни један материјал, нити су били позвани на седнице, те овом приликом 

подноси исти захтев, да се материјал за управни одбор обавезно шаље и члановима 

надзорног одбора. Упитао је још Председавајућег да ли је формирана статутарно-правна 

комисија, на шта му Ђапић одговорио да теоретски постоји, на шта му је Купрешанин 

одговорио да је она од изузетне важности да будуће развијање савеза.  

У име надзорног одбора даје препоруку да се та комисија што пре формира. Поновио 

је да се извештај налази у материјалу за скупштину, да је целокупне финансије прегледала 

чланица надзорног одбора која је експерт за финансије. Поновио је за крај да тражи да се 

материјали за седнице управног одбора достављају и надзорном одбору. Ђапић је упитао да 

ли неко има нешто да дода, пошто се нико није јавио за реч, ставио је тачку на гласање.  

 Једногласно је прихваћен извештај надзорног одбора уз напомену да је неопходно 

формирати статутарно-правну на формални начин што пре.   
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ОДЛУКА 16/19: Усваја се извештај Надзорног одбора Стрељачког савеза Београда за 

2018. годину и обавезује се Управно Одбор Стрељачког савеза Београда формира 

Статутарно-Правну комисију у што краћем периоду. 

Кушрешанин је након гласања додао, да је потребно да се одлучи шта ће се убудуће 

дешавати са стрелиштем Миријево, додао је да се у граду тренутно завршавају правни 

послови за 2 стрелишта који су при крају. Додао је да мора да се испита да ли постоји 

Детаљни урбанистички план за стрелиште Миријево. Друге локације које су понуђене, да 

ли ћемо одабиром неке од локација морати да дамо Миријево. Ђапић му је одговорио да је 

по његовом мишљењу много боље да у случају да се са неким преговара, да стрелиште 

Мирјево буде функционално и да се користи. Сматра да ће савез бити у пуно бољој позицији 

у случају да дође до преговора ако има функционално стрелиште које се користи. Сматра 

да не треба полемисати о темама које су у даљој будућности, већ да се фокусирамо да 

стрелиште што пре почне са радом. По личној процени поред санације бленде сматра да је 

потребно укупно око 350.000 динара како би стрелиште у потпуности могло да почне са 

радом. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Разматрање и усвајање Плана и програма рада Стрељачког савеза 

Београда за 2019. годину 

 Ђапић је отворио ову тачку, а  Вишекруна је додао да је готово целокупни план већ 

представљен присутнима кроз расправе у претходним тачкама. Ђапић је само додао да су 

сви слободни да се обрате Управном одбору или њему лично, са свим идејама које имају, 

само је напоменуо да уколико дође до жеље да се нешто промени везано за трошење 

средстава која се добијају од секретаријата, идеје морају да се предложе до јуна, јула ове, 

за наредну годину, како би могли код Секретаријата да предложимо нови план утрошка 

средстава. Поновио је идеју Фатића везано за организацију кампова и рекао да кроз 

ванредна средства можда могу да се обезбеде финансије, али да ако постоји жеља да камп 

уђе у редовни програм то мора да се предложи и усвоји до средине године.  

Радосављевић је додао да би било добро организовати семинаре за тренере. Ђапић 

је додао да би поред семинара за тренере, требали да организујемо и семинаре за судије. 

Матић је упитао да ли савез познаје некога ко би могао да врши ремонт серијског оружја, 

на шта га је Ђапић упутио на Николу Обрадовића. Ђапић је упитао да ли неко има још 

нешто да дода везано за план за 2019. годину, пошто се нико није јавио за реч, ставио је 

тачку на гласање. 

 Једногласно је прихваћен план и програм рада Стрељачког савеза Београда за 2019. 

годину.  

ОДЛУКА 17/19: Усваја се План и Програм рада Стрељачког савеза Београда за 2019. 

годину. 
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ОСМА ТАЧКА: Разно 

Ђапић је упитао да ли неко има нешто да дода. Са обзиром да се нико није јавио за 

реч, Ђапић је предложио да се направи кратка пауза и да се приступи свечаном делу седнице 

и проглашењу најбољих стрелаца, тренера и клубова, чиме је ова седница завршена. 

Седница завршена у 19:20 часова.   

 

ЗАПИСНИЧАР:       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: 

 

_______________________      _______________________ 

Стефан Вишекруна       Миле Ђапић 

 

 

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА: 

                                                                                                                                                                                                                        

_______________________   ____________________  

Радосављевић Александар              Лазић Жељко 
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4. Извештаји о раду Стрељачког савеза Београда  

за 2019. годину 
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4.1 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА 

БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

4.1.1 УВОД 

 

Стручна комисија Стрељачког савеза Београда радила је у саставу: 

 

Драган Доневић – председник 

Јелена Аруновић  

Милош Ћопић 

Иван Манојловић 

Далибор Фатић 

 

Комисија је одржала више састанака и консултација уз свакодневну сарадњу. Рад СК СС 

Београда огледао се у праћењу стручног рада клубова и спортиста. На састанцима Стручне 

комисије обрађивана су следећа питања: 

 

- Расподела новчаних средстава клубовима на основу правилника и  

критеријумима ССБ. 

- Израда и спровођење календара такмичења ССБ. 

- Учешће на међународним такмичењима у Чешкој и Словачкој. 

- Избор клубова, стрелаца и тренера године 

- Израда разних правилника 
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4.1.2. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У 2019. ГОДИНИ 

 

У току 2019. године стрелци Београда учествовали су на значајном броју међународних  

такмичења у саставу репрезентације Србије, као и у саставу репрезентације Београда. Поред 

тога, клубови су учествовали на међународним такмичењима у властитом аранжману, као 

и на припремама репрезентације и Кампу перспективних стрелаца ССС у Караташу.  

 

ТАКМИЧАРИ КЛУБОВИ 

ЕВРОП

СКО 

ПРВЕН

СТВО 

ОСИЈЕ

К 

ЕВРОП

СКЕ 

ИГРЕ 

МИНСК 

ФИНА

ЛЕ 

СВЕТС

КОГ 

КУПА 

СВЕТ

СКИ 

КУПО

ВИ 

ФИНАЛЕ 

ЕВРОПСКЕ 

ЛИГЕ 

МЛАДИХ 

БУДИМПЕ

ШТА 

Зорана Аруновић 
Олимпик 

011 

3. место 2. место 2. место   

 1. место 3. место   

Дамир Микец Полицајац 
2.место 2. место  

2. 

место 
 

3. место     

Јасмина 

Миловановић 
Академац    

3. 

место 
 

Миленко Себић 

Црвена 

Звезда 

Академац 

2. место  2. место   

Кристина 

Лазаревић 
НБГД Ушће     2. место 

Табела освојених медаља београдских стрелаца на највећим такмичењима 

 

Поред Зоране Аруновић и Дамира Микеца који већ имају квоте за Олимпијске Игре, 

Јасмина Миловановић је освајањем бронзане медаље на светском купу у Рио Де Женаиру 

освојила квоту за Олимпијске игре у Токију. 

 

Београдски стрелци су у 2019. Години или изједначили или поставили нове државне 

рекорде у следећим дисциплинама: 

 

МАЛОКАЛИБАРСКА ПУШКА 3Х40 СЕНИОРИ (квалификације) 

▪ Миленко Себић, 1185 кругова, Светски куп Минхен 

▪ Миленко Себић, 1185 кругова, МТ Плзен 

 

ВАЗДУШНА ПУШКА СЕНИОРКЕ (квалификације и финале) 

▪ Андреа Арсовић, 630,8 кругова, МТ Руше 

▪ Андреа Арсовић, 631,2 круга, ГП Београд 
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▪ Андреа Арсовић, 253,4 кругова, МТ Осијек 

 

МАЛОКАЛИБАРСКА ПУШКА 3Х40 СЕНИОРКЕ (квалификације и екипно) 

▪ Андреа Арсовић, 1179 кругова, Првенсво Србије Нови Сад 

▪ Андреа Арсовић и Ивана Анђушић Максимовић, 3506 кругова, Првенство Европе 

Болоња 

 

ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ СЕНИОРКЕ (екипно) 

▪ Зорана Аруновић и Јасмина Миловановић, 1722 кругова, Међународно такмичење 

Руше 

 

СПОРТ ПИШТОЉ 30+30 СЕНИОРКЕ (финале) 

▪ Зорана Аруновић, 36 хитова, Првенство Србије 

 

МАЛОКАЛИБАРСКА ПУШКА 3Х40 ЈУНИОРИ (екипно) 

▪ Алекса Митровић, 3483 кругова, МТ Плзен 

 

ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ ЈУНИОРКЕ (квалификације) 

▪ Јована Тодоровић, 565 кругова, ГП Смедерево 

 

СПОРТ ПИШТОЉ 30+30 ЈУНИОРКЕ (финале) 

▪ Јована Тодоровић, 19 хитова, Финале Купа Србије 

 

ВАЗДУШНА ПУШКА 3x20 ТРОСТАВ (квалификације) 

▪ Ања Кнежевић, 594 кругова, Финале Купа Србије 
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4.1.3 ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ  

 

а) Камп Перспективних стрелаца Србије 

Kамп ваздушним оружјем одржан је у Караташу у aвгусту 2019. године, учествовало је 7 

стрелаца из Београда и 5 тренера. 

Спискови учесника кампова формирани су према критеријумима Стручне комисије ССС, а 

кампове је у потпуности финансирало Министарство омладине и спорта и Стрељачки Савез 

Србије, који је обезбедио дијаболe, мете и превоз учесника. 

б) Међународна такмичења 

Стрељачки савез Београда је учествовао на међународним такмичењима у Плзену (Чешка) 

од 07-11.08.2019. године са 6 такмичара и 2 тренера, и Нитри (Словачка) од  

08-11.11.2019. године са 13 такмичара и 2 тренера. 

Претходно, вишегодишње, искуство показало је да су ова такмичења веома значајна за 

развој млађих такмичара. За многе садашње јуниорске и сениорске репрезентативце Србије 

и освајаче олимпијских медаља ова два турнира су ранијих година представљали прве 

кораке на међународној стрељачкој сцени. 

в) Домаћа такмичења 

Сва такмичења из Календара такмичења ССБ, ССС су одржана. 

Регионална такмичења МК и ваздушним оружјем одржана су на папирним и електронским 

метама.  

Табела освојених медаља и наступа на финалима купа Србије и Државним 

првенствима у категоријама пионира, млађих јуниора и јуниора. 

р.б. Клубови 
златна 

медаља 

сребрна 

медаља 

бронзана 

медаља 

Укупан број 

наступа стрелаца 

на финалима купа 

и државним 

првенствима 

1. НБГ-Ушће 5 13 2 80 

2. Партизан  6 3 80 

3. Полицајац 1 3 4 47 

4. Црвена Звезда 2  4 43 

5. Колубара 3 4 1 52 

6. Палилула    4 

7. Земун Центар    3 

8. Филип Кљајић  1  7 

9. Ресник    1 

10. Обреновац    3 

11. А.Максимовић    1 

12. Видиковац    1 

13. Олимпик 011    4 

УКУПНО: 12 27 14 326 
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г) Категоризација спортиста 

На основу Критеријума Спортског савеза Србије о категоризацији спортиста у Србији, а на 

основу резултата постигнутих у 2019. години, на листи од 27 категорисаних врхунских  

спортиста-стрелаца, налази се 11 такмичара из Београда, и то: 

- 6 заслужних спортиста, 

- 5 спортиста међународног разреда. 

 

д) Категоризација тренера  

На основу Критеријума Спортског савеза Србије о категоризацији тренера у Србији, а на 

основу резултата постигнутих њихових такмичара у 2019. години, на листи од 16 

категорисаних врхунских тренера, налази се 6 тренера из Београда, и то: 

- 4 заслужних тренера 

- 1 тренер међународног разреда 

- 1 тренер савезног разреда 

 

ђ) Листа стипендиста за 2019. годину 

На основу Правилника о стипендијама ССС, а на основу резултата постигнутих у 2019. 

години, на листи 15 стипендиста Министарства омладине и спорта налази се 6 стрелаца из 

Београда. 

 

е) Лига и Куп Београда 

Лига Београда серијском ваздушном пушком и Куп Београда, одржава се у сезони 

2018/2019. год. у стрелишту СК „Нови Београд-Ушће“. Лига за кадете и кадеткиње и Куп 

за млађе јуниоре и млађе јуниорке се одржава у 6 кола са Финалом Купа. 

 

ж) Ранг листе ССС 

На ранг листи најбољих клубова ССС од укупно 35 клубoва, 13 клубова су из Београда, а 

од тога 6 клубова су међу првих 10 у Србији. 
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4.1.4. АНАЛИЗА РАСПОДЕЛЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА и ДИЈАБОЛА ЗА 2019. 

ГОДИНУ. 

 

Градски секретаријат за спорт и омладину Града Београда финансира и подстиче рад са 

млађим категоријама. 

Сва финансијска средства која ССБ добије од Градског секретаријата морају да се расподеле 

по тачно утврђеним правилницима који су јавни и налазе се у актима нашег савеза. 

Стрељачки савез Београда је 2019. године на основу Правилника извршио следеће 

расподеле:  

 

1 . новчана средства (програмска средства) 

2 . дијаболе и мете (сопствена средства) 

 

ССБ је на основу предлога Стручне комисије Клубовима поделио 65000 тренажних 

дијабола (Спорт С Коњевић) као и 10 пакета мета. Расподелом је обухваћено 6 београдских 

клубова: 

▪ НБГД Ушће 

▪ Партизан Београд 

▪ Црвена Звезда 

▪ КСС Полицајац 

▪ Колубара 

▪ Филип Кљајић 

 

Такође, ССБ је поделио и одређену количину HN дијабола, али Стручна комисија није 

радила ту расподелу. 

 

 

За ове 2 расподеле била је потребна АКТИВНОСТ клубова у млађим категоријама. Под 

активношћу се подразумева наступ на Лиги Београда, Финалима купа и Државним 

првенствима.  

Поред активности клубова за рангирање коме колико припада новчаних средстава по 

расподели утицали су и освојене медаље, и остварени резултати. 

ССБ је у обавези да све расподеле врши по важећим правилницима и стратегијом Градског 

секретаријата спорта где се наглашава рад са млађим категоријама (до 20 година). 

 

НАПОМЕНА: Сви клубови који су учествовали или освајали медаље  на финалима купа 

Србије и Државним првенствима у млађим категоријама налазе се у новчаним расподелама. 

Клубови који су учествовали на Лиги Београда са најмање 6. такмичара у пионирској 

категорији добили су по расподели дијаболе и мете. 

 

 

Београд,27.01.2019. год.     Стручна комисија ССБ  
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5. Финансијски извештај Стрељачког савеза Београда  

за 2019. годину  
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5.1.1 Приходи и расходи  

   
ФИНАНСИЈКИ ИЗВЕШТАЈ СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. 

   
ПРИХОДИ  
1. Пренос средстава из 2018. 782.937,61 

2. Секретаријат за спорт и омладину - Програмска средства 8.340.000,00 

3. Секретаријат за спорт и омладину - 44. Трофеј Београда 2019 810.000,00 

4.  Секретаријат за спорт и омладину - 44. Grand Prix 2019 400.000,00 

5. Секретаријат за спорт и омладину - Стипендије 288.000,00 

6. Котизације 44. Интернационално Првенство Београда 2019 1.655.030,60 

7. Котизације - Првенство Београда 43.500,00 

8. Котизације - III коло купа ССС - Црвена Звезда 181.500,00 

9. Станарине 54.700,00 

10. Чланарине чланица 54.000,00 

11. Организација превоза Нитра 2019 270.400,00 

12. Донације 325.000,00 

13. Повраћај средства Нитра 23.026,58 

14. Повраћај средства Плзен 36.931,94 

 УКУПНО ПРИХОДИ: 13.265.026,73 

   
РАСХОДИ  
1. Организација такмичења и  учешће на такмичењима из основног програма 

1.1 Такмичења из основног програма - трошкови диполома, медаља, пехара 

 Проглашење најуспешнијих стрелаца и клубова у 2018. години 19.854,00 

 Лига и Куп 4, 5, 6 коло 2018/2019 7.575,30 

 

Трошкови расподеле дијабола и мета према правилнику након 6. 

кола 77.900,00 

 Првенство Београда - А програм - јуниори 20.630,00 

 Првенство Београда - Б програм - Млађи јуниори и кадети 12.120,00 

 Првенство Београда - Б програм - Пионири 9.280,00 

 Првенство Београда - А програм - МК 14.386,00 

 Лига и Куп 1, 2, 3 коло 2019/2020 13.200,23 

1.2 Укупно: 174.945,53 

 Трошкови организације такмичења  

 Котизације - Лига и Куп Београда 4, 5, 6 коло 2018/2019 171.220,00 

 Котизације - Лига и Куп Београда 1, 2, 3 коло 2019/2020 139.200,00 

 Котизације - Првенство Београда - А програм - Јуниори 60.640,00 

 

Котизације - Првенство Београда - Б програм - Млађи јуниори и 

кадети 57.120,00 

 Котизације - Првенство Београда - Б програм - Пионири 43.120,00 



30 
 

 Школско првенство Београда 27.000,00 

 Укупно: 498.300,00 

   

2.  

Суфинансирање клубова у односу на учешће и освојене 

медаље  

 Финале купа и Првенство Државе - А програм - ваздушно оружје 312.234,20 

 

Финале купа и Првенство Државе - Б програм - млађи јуниори и 

кадети 133.694,40 

 Финале купа и Првенство Државе - Б програм - пионири 85.716,36 

 Финале купа и Првенство Државе - А програм - МК оружје 568.562,76 

 Укупно: 1.100.207,72 

   
3. Расподела за набавку оружја и опреме 1.500.539,59 

 Укупно: 1.500.539,59 

   
3.  Финансирање термина/закупа клубовима 665.000,00 

 Укупно: 665.000,00 

4.  Финансирање спортских стручњака  

 Финансирање 4 тренера према програму 2.400.000,00 

 Укупно: 2.400.000,00 

5. Стипендирање спортиста  

 Стипендирање 2 младих и перспективних спортиста 288.000,00 

 Укупно: 288.000,00 

6. Учествовање на међународним такмичењима према програму  

 

29. сусрет стрељачких нада, Плзен, Чешка (превоз, смештај, 

котизације) 353.446,66 

 

25. турнир Олимпијских нада, Нитра, Словачка (превоз, смештај, 

котизације) 546.579,41 

 Укупно: 900.026,07 

7. Прерасподела средстава   

 Набавка 3 комплета ваздушних пиштоља 144.000,00 

 Укупно: 144.000,00 

8. 44. Интернационално Првенство Београда  

 Закуп хале 900.000,00 

 Победници за 44. Grand Prix Belgrade 144.432,00 

 Опремање хале 455.093,00 

 Вода 20.160,00 

 Канцелариски материјал 13.585,42 

 Награде 470.400,00 

 Порез на награде 84.212,92 

 Исхрана такмичара и тренера (кетеринг) 198.000,00 

 Куповина рекламних хемијских оловки 24.600,00 

 Изнајмљивање лед екрана и монтажа осветљења 358.200,00 
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 Припрема и штампање налепница и диплома 6.665,00 

 Куповина застава 3.171,67 

 Смештај за судије 66.698,90 

 Монтажа и демонтажа завеса 15.000,00 

 Превоз такмичара 13.421,16 

 Изнајмљивање комби возила за потребе организације 38.502,00 

 Камионски превоз опреме 21.600,00 

 Укупно: 2.833.742,07 

9. Пословање канцеларије ССБ  

 Брупо плата и превоз запослених 1.330.069,78 

 Књиховодствене услуге 108.000,00 

 Телефон 14.460,42 

 Струја 41.018,06 

 Вода 33.440,69 

 Градска чистоћа 25.066,15 

 Кабловска, интернет, сајт 51.939,22 

 Одржавање сајта 116.910,24 

 Чланарина у другим организацијама 14.000,00 

 Провизија банке 34.777,82 

 Адвокат 46.500,00 

 Огрев 26.800,00 

 Остало 140.830,61 

 Укупно: 1.983.812,99 

10. Санација стрелишта на 25 метара  

 Балистички пројекат 94.936,71 

 Извођене радова и материјал 292.904,79 

 Укупно: 387.841,50 

      

 УКУПНО РАСХОДИ: 12.876.415,47 

   

   

   

 Стање текућег рачуна на дан 01.01.2020. године 388.611,26 RSD 

 Стање девизног рачуна на дан 01.01.2020. године 0,00 EUR 
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5.1.2 ДУГОВАЊА ПРЕМА СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ БЕОГРАДА 

  
ДУГОВАЊА У ДИНАРИМА   

   

Чланарина чланица за 2019.   

1. СД Филип Кљајић 3.000,00 RSD 

2. СК Београдске електране 3.000,00 RSD 

3. СК Звездара 3.000,00 RSD 

   

Котизација Првенство Београда МК   

1. СУ Победник 3.500,00 RSD 

2. СК Академац 3.000,00 RSD 

3. СД Нови Сад 1790 1.500,00 RSD 

4. СД Смедерево 1.500,00 RSD 

   

44. Интернационално Првенство Београда   

1. СД Нови Сад 1790 31.600,00 RSD 

2. СК Академац 17.400,00 RSD 

   

III коло Купа ССС - Црвена Звезда   

1. СК Нови Сад 19.500,00 RSD 

2. СК Академац 10.500,00 RSD 

3. СК Чика Мата 10.500,00 RSD 

4. СК Бор 030 6.000,00 RSD 

5. СК Кикинда 4.500,00 RSD 

6. СК Јагодина 1.500,00 RSD 

   

УКУПНО 120.000,00 RSD 

   

ДУГОВАЊА У ЕУРИМА   

   

44. Интернационално Првенство Београда   

1. SD Triglav Javornik Koroška Bela 60,00 EUR 

2. Športno Društvo Črenšovci 60,00 EUR 

   

УКУПНО  120,00 EUR 
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5.2 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ УТРОШКА ПРОГРАМСКИХ 

СРЕДСТАВА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА У 2019. ГОДИНИ 

    
ПРИХОДИ 

1.  

Секретаријат за спорт и омладину - Програмска 

средства  8.340.000,00 

    
РАСХОДИ 

    
1.  Такмичења из основног програма Планирано Утрошено 

 Првенство Београда Јуниори 62.000,00 84.244,00 

 4. коло Лиге и Купа Београда 57.495,00 66.680,00 

 Првенство Београда Кадети и Мл. јуниори 61.000,00 69.240,00 

 5. коло Лиге и Купа Београда 51.214,80 63.495,30 

 Првенство Београда Пионири 48.500,00 43.780,00 

 Школско првенство Београда 25.000,00 27.000,00 

 6. коло Лиге и Купа Београда 162.926,00 152.020,00 

 Првенство Београда МК оружјем Јуниори 52.400,00 14.386,00 

 Међународно такмичење Плзен, Чешка 313.418,56 316.514,72 

 1. коло Лиге и Купа Београда 50.000,00 51.360,23 

 Међународно такмичење Нитра - Словачка 312.913,76 309.807,87 

 2. коло Лиге и Купа Београда 52.360,00 49.560,00 

 3. коло Лиге и Купа Београда 50.340,00 51.480,00 

 Укупно: 1.299.568,12 1.299.568,12 

  Разлика: 0,00 

    
2.  Финансирање учешћа и освојених медаља Планирано Утрошено 

 

Финале купа и Првенство Државе - А програм - 

ваздушно оружје 312.234,20 312.234,20 

 

Финале купа и Првенство Државе - Б програм - 

млађи јуниори и кадети 133.694,40 133.694,40 

 

Финале купа и Првенство Државе - Б програм - 

пионири 85.716,36 85.716,36 

 

Финале купа и Првенство Државе - А програм - МК 

оружје 568.562,76 568.562,76 

 Укупно: 1.100.207,72 1.100.207,72 

  Разлика: 0,00 

    
3. Расподела за набавку оружја и опреме Планирано Утрошено 

 Укупно: 1.500.539,59 1.500.539,59 

  Разлика: 0,00 
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4. Финансирање 4 спортска стручњака Планирано Утрошено 

 Укупно: 2.400.000,00 2.400.000,00 

  Разлика: 0,00 

    
5. Финансирање термина/закупа клубовима Планирано Утрошено 

 Укупно: 665.000,00 665.000,00 

  Разлика: 0,00 

    
6.  Набавка 3 комплета ваздушних пиштоља Планирано Утрошено 

 Укупно: 123.684,57 123.684,57 

  Разлика: 0,00 

    
7.  Рад канцеларије ССБ Планирано Утрошено 

 Укупно: 1.251.000,00 1.251.000,00 

  Разлика: 0,00 

    

    

    

    

    

8. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ 

СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНО УТРОШЕНО 

 УКУПНО: 8.340.000,00 8.340.000,00 

 Преостало средстава: 0,00 
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5.3. УКУПНА ПРИМАЊА КЛУБОВА ПРОГРАМСКИХ СРЕДСТАВА 

У 2019. ГОДИНИ,  
КОЈЕ ЈЕ ПО КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛИО СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ 

БЕОГРАДА  

       

  Назив клуба Припада Уплата   

 1. СК "Нови Београд -Ушће" 983.424,65 983.424,65   

 2. СК "Партизан БГД" 578.795,62 578.795,62   

 3. КСС "Полицајац 498.129,40 498.129,40   

 4. СК "Колубара" 277.799,09 277.799,09   

 5. СК "Црвена Звезда" 237.905,40 114.220,83   

 6. СД "Земун Центар" 75.948,56 75.948,56   

 7. СД "Филип Кљајић" 31.775,54 31.775,54   

 8. СК "Академија Максимовић" 18.167,21 18.167,21   

 9. СК "Ресник" 6.497,93 6.497,93   

 10. СД "Палилула" 6.206,43 6.206,43   

 11. СК "ПКБ" 3.461,97 3.461,97   

 12. ССУ "Олимпик 011" 3.160,04 3.160,04   

 13. СД "Обреновац" 2.370,03 2.370,03   

 14. СД "Видиковац" 790,01 790,01   

  Укупно: 2.724.431,88 2.600.747,31   

   Разлика: 123.684,57   

       
Напомена: Одлуком Управног одбора поднета Молба Секретаријату за спорт и 

омладину  за пренамену средстава и куповину 3 комплета ваздушних пиштоља, што је и 

одобрено. 

  



36 
 

6. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

На основу члана 42. Статута Стрељачког савеза Београда, Надзорни одбор 

Стрељачког савеза Београда сачињава следећи:  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Дана 31.01.2020 године Надзорни одбор Стрељачког савеза Београда у саставу 

Слободан Купрешанин – председник, Петар Николић и Стана Симић извршио је преглед 

пословања Стрељачког савеза Београда за период 01.01. до 31.12.2019. године, па је том 

приликом констатовано следеће: 

Финансијско пословање Стрељачког савеза Београда у 2019. години је уредно 

вођено. Поред обавезујуће форме вођења евиденције сви подаци су вођени и у електронској 

форми. Преко пословне банке реализован је 151 извод. 

- Увидом у ASSECO OfficeBanking aпликацију приходовано је 131 пута у укупном 

износу од 12.482.089,12 динара. 

- Увидом у ASSECO OfficeBanking апликацију извршено је 717 плаћања (817 са 

провизијама) у укупном износу од 12.876.415,47 динара. 

Пословање Стрељачког савеза Београда. у 2019. години завршено је са 388.611,26 

динара на динарском рачуну. Стање на  девизном рачуну 31.12.2019. године износи 0,00 

еура. 

Добијена средства од градског Секретаријата за спорт и омладину у 2019. години 

кроз програм „Учешће града Београда у финансирању савеза кроз обезбеђивање услова за 

рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада“ износе 

8.340.000,00 динара. Поред њих, добијена су и програмска средства за одржавање 

такмичења Трофеј Београда у износу од 810.000,00 динара, као и програмска средства за 

одржавање такмичења GrandPrix Београда у износу од 400.000,00 динара. Tакође, добијена 

су и средства за финансирање двоје стипендиста у износу од 288.000,00 динара. 

 

 



37 
 

Средства су наменски коришћена по критеријумима након донетих Oдлука 

Управног одбора Стрељачког савеза Београда. 

Управни одбор Стрељачког савеза Београда је у 2019. години био у следећем 

саставу: 

1. Миле Ђапић - Председавајући;  

2. Јелена Бановић - члан,  

3. Драгана Тодоровић - члан, 

4. Митја Гргић - члан,  

5. Жељко Нешковић - члан,   

6. Иван Манојловић – члан, 

7. Срђан Јовановић - члан. 

Управни одбор је укупно одржао 14 седница, од којих 8 електронским путем, на 

којима је донето укупно 70 Одлука. Одлуке су донете у складу са Статутом Стрељачког 

савеза Београда, а на седницама је увек био потребан кворум за пуноважно одлучивање. 

Надзорни одбор предлаже Скупштини Стрељачког савеза Београда да усвоји 

Годишњи извештај Надзорног одбора за 2019. годину. 

 

 

Надзорни одбор Стрељачког савеза Београда 

 

Председник    Члан    Члан 

Слободан Купрешанин  Стана Симић   Петар Николић 
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7.1 ПЛАН РАДА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

У току 2020. године Стрељачки савез Београда планира кроз акционе планове, које 

ће доносити периодично да оствари следеће активности:  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ЗАДАЦИ  

• Да одржи Редовну Скупштину Савеза, 

• У складу са динамиком и роковима по потреби одржи најмање 8 седница УО, 

• Оствари интензивнију сарадњу са удруженим чланицама, у циљу решавања проблема 

у раду Савеза, а  тако и клубова, 

• Изврши расподелу Програмских средстава за 2020. годину по утврђеним 

критеријумима, 

• Даља израда и доградња правних аката, посебно правилника; 

• Активно учествује у раду Савеза и асоцијација чији је члан. 

2. СТРЕЉАЧКИ ОБЈЕКТИ  

• Санација стрелишта на 25 метара, доградња бленди; 

• Санација електроинсталација од мерног места до носеће бандере; 

• Орезивање дрвећа на простору стрелишта Мирјево; 

• Даљи рад на пројектном задатку „Стрељачке хале“; 

3. ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

• Перманентно дограђивање и одржавање постојећег веб – сајта ССБ 

(www.bgshooting.org.rs); као један од видова комуникације и информисања чланица 

Савеза и јавности; 

• Информисање путем медија и поште о редовним активностима и важним догађањима; 

• Објављивање информација о спортским стрељачким догађајима у јавним медијима; 

• Промоција и учествовање у конференцијама за штампу поводом одржавања великих 

такмичења; 

4. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

• Одржавање првенства Београда у свим дисциплинама и категоријама по календару 

Стрељачког савеза Београда – Србије; 

http://www.bgshooting.org.rs/
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• Одржавање 6 кола Лиге и Купа ССБ (5 кола + финале); 

• Учествовање у одржавању Школског првенства Београда у ваздушним дисциплинама 

серијска пушка; 

• Учествовање спортиста Београда на међународним такмичењима у оквиру 

репрезентација Београда и Србије и појединачно и у оквиру својих клубова; 

• Организација одласка и учествовање на међународним такмичењима у Чешкој и 

Словачкој; 

• Одржавање 45. Интернационалног првенства „Трофеј“ и „Grand Prix“ Београда 2020. 

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• Семинар за стручно усавршавање тренера и судија; 
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7.2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

    

 ПЛАН ПРИХОДА ЗА ПЕИРОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. 

    

  

Сопствена 

средства 

Програмска 

средства 

1. Секретаријат за спорт и омладину   8.934.000,00 

2. 

Секретаријат за спорт и омладину - 45. Трофеј Београда 

2020   810.000,00 

3. 

Секретаријат за спорт и омладину - 45. Grand Prix 

Belgrade 2020   400.000,00 

4. Котизације 1.650.000,00  
5. Станарине 55.000,00  
6. Донације 720.000,00  
7. Чланарине клубова 60.000,00  
8. Пренос средстава из 2019. године 388.611,26  

 УКУПНО ПРИХОДИ: 2.873.611,26 10.144.000,00 

  13.017.611,26 

    

 ПЛАН РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. 

    

  

Сопствена 

средства 

Програмска 

средства 

1. Такмичење из основног програма 245.000,00 673.300,00 

2. Финансирање учествовања на домаћим такмичењима  1.114.800,00 

3. Финансирање учешћа на међународним такмичењима 40.000,00 626.300,00 

4. Расподела за оружије и опрему  1.609.600,00 

5. Финансирање термина - закупа  665.000,00 

6. Финансирање спортских стручњака  2.400.000,00 

7. Рад канцеларије 20.000,00 1.340.000,00 

8. Расподела МК муниције  505.000,00 

 РЕДОВНИ ПРОГРАМ УКУПНО:  8.934.000,00 

    
10. 45. Трофеј Београда 2020  

750.000,00 
810.000,00 

11. 45. Grand Prix Belgrade 2020 400.000,00 

 Посебни програми укупно  1.210.000,00 

    

12. 

Финансирање награда и организација сениорских 

такмичења  45.000,00  

13. Књиговодствене услуге 108.000,00  
14. Пословање канцеларије 200.000,00  

15. Одржавање сајта 117.000,00  
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16. Струја 42.000,00  

17. Вода 34.000,00  
18. Телефон 15.000,00  

19. Градска чистоћа 25.000,00  
20. Интернет 52.000,00  

21. Огрев 27.000,00  
22. Провизија банке 35.000,00  
23. Превоз запослених 46.680,00  

24. Санација стрелишта 250.000,00  
25. Уградња против пожарних врата 70.000,00  

26. Непредвиђени трошкови 250.000,00  

    

 УКУПНО РАСХОДИ 2.371.680,00 10.144.000,00 

  12.515.680,00 

    

 РАЗЛИКА + 501.931,26 динара 
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8. ИНФОРМАЦИЈЕ 

8.1 РАНГ ЛИСТА КЛУБОВА И СТРЕЛАЦА ССБ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

На основу Правилника о избору најуспешнијих стрелаца, клубова и тренера ССС, Стручна 

комисија ССБ сачинила је Ранг листу најуспешнијих клубова Београда за 2019. годину: 

 

1. ПОЛИЦАЈАЦ    864,33 

2. ОЛИМПИК 011    722,00 

3. НБГ-УШЋЕ     422,00 

4. АКАДЕМАЦ     409,00 

5. ПАРТИЗАН БГД    371,00 

6. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА    234,67 

7. КОЛУБАРА     144,00 

8. ПОБЕДНИК       53,00 

9. БАРАЈЕВО       39,00 

10. АКАДЕМИЈА МАКСИМОВИЋ    23,00 

11. ЗВЕЗДАРА       19,00 

12. ФИЛИП КЉАЈИЋ      11,00 

НАПОМЕНА:На листи најбољих клубова Стрељачког савеза Србије 12. клубова су из  

  Стрељачког савеза Београда, а у првих десет налази се 5. клубова. 

 

 

 

На основу Правилника о избору најуспешнијих стрелаца, клубова и тренера ССС,  

Стручна комисија ССБ сачинила је ранг листу најуспешнијих стрелаца, тренера и клубова 

Београда за 2019. годину: 

 

сениорке пушка:    сениори пушка: 

Арсовић Андреа Партизан   Себић Миленко Црвена Звезда  

         Академац 

 

сениорке пиштољ:    сениори пиштољ: 

Аруновић Зорана Олимпик 011  Микец Дамир  Полицајац 

    

јуниорке пушка:    јуниори пушка: 

Лазаревић Кристина НБГ-Ушће  Митровић Алекса  НБГ-Ушће 

Марић Ивана  Полицајац 
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јуниорике пиштољ:    јуниори пиштољ: 

Тодоровић Јована НБГ-Ушће  Тодоровић Стефан        Колубара   

 

млађе јуниорке пушка:   млађи јуниори пушка: 

Кнежевић Ања  НБГ-Ушће  Николић Александар  НБГ-Ушће  

млађе јуниорке пиштољ:   млађи јуниори пиштољ: 

Тодоровић Јована НБГ-Ушће  Мијаљевић Стефан  Полицајац 

      Илић Дарко   Полицајац 

        

кадеткиње пушка:    кадети пушка: 

Кнежевић Ања  НБГ-Ушће  Љујић Сава  Партизан 

 

кадети пиштољ:    кадеткиње пиштољ: 

Петровић Ненад  Филип Кљајић Мартиновић Нађа  Партизан 

 

пионири пушка:    пионирке пушка: 

Фатић Димитрије НБГ Ушће  Кнежевић Ања НБГ-Ушће 

 

 

➢ НАЈУСПЕШНИЈИ СТРЕЛАЦ БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

ЗОРАНА АРУНОВИЋ  ОЛИМПИК 011 

 

➢ НАЈУСПЕШНИЈИ МЛАДИ СТРЕЛАЦ БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

КРИСТИНА ЛАЗАРЕВИЋ  НОВИ БЕОГРАД УШЋЕ 

 

➢ НАЈУСПЕШНИЈИ ТРЕНЕР БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

ЈЕЛЕНА АРУНОВИЋ  ОЛИМПИК 011 

 

➢ НАЈУСПЕШНИЈИ КЛУБ БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

 КСС ПOЛИЦАЈАЦ 

 

 

 

        Стручна комисија ССБ  
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Календара такмичења 
Стрељачког Савеза Београда за 2020. год. 

 

Број Датум Назив такмичења Организатор Напомена 

Јануар 

1.  10-12 Међународно такмичење Руше, Словенија Ст. ваздушно оружје 

2.  18-19 
I коло Лиге и Купа Србије - 
Б  пионири/кe, кадети/ње, 
мл.јуниори/ке 

 
Ст. ваздушно оружје, 

серијска вазд. пушка 

3.  21-25 Међународно такмичење Минхен, Немачка Ст. ваздушно оружје 

4.  25-26 
Регионална првенства 

А програм 
 Ст. ваздушно оружје 

Фебруар 

     5. 01-02 
Лига и Куп Београда 
4.коло 

 

 

Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

       6. 01-02 Војводина Куп Нови Сад Ст. ваздушно оружје 

       7. 08-09 
ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ 

А програм 
 Ст. ваздушно оружје 

8. 15-16 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

А - јуниори и јуниорке 
 Ст. ваздушно оружје 

9. 
23.02.-
02.03. 

ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ Вроцлав, Пољска ИССФ програм 

10. 22-23 
II коло Лиге и Купа Србије 
- Б  пионири/кe, 
кадети/ње, мл.јуниори/ке 

 
Ст. ваздушно оружје, 

серијска вазд. пушка 

Март 

11. 01 
Регионална првенства 

Б програм 
 Ст. ваздушно оружје 

12. 07-08 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

А - сениори и сениорке 
 Ст. ваздушно оружје 

13. 07-08 
Лига и Куп Београда 
5.коло 

 Ст. ваздушно оружје, 
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Серијска вазд. пушка 

14. 14-15 
III коло Лиге и Купа Србије 
- Б  кадети/ње, 
мл.јуниори/ке 

 
Ст. ваздушно оружје 

серијска вазд. пушка 

15. 15-26 СВЕТСКИ КУП Њу Делхи, Индија ИССФ програм 

16. 21-22 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

Б програм 
 

Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

17. 28-29 

Финале Лиге и Купа 
Србије  

Б  кадети/ње, 
мл.јуниори/ке 

 
Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

Април 

18. 04-05 
Лига  Београда 6.коло  
Финале Купа Београда 

 

 

Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

19. 04-05 
Меморијал Иштван 
Пољанац 

 Ст. ваздушно оружје 

20. 11-12 
Регионална првенства 

Б и Ц програм 
 

Серијска вазд. пушка 
и пиштољ  

21. 13-16 
Камп перспективних 
стрелаца Србије 

 Ваздушно и мк оружје 

22. 17 
I коло Купа Србије -  
Б (кти/кње) 

 Ваздушна пушка 3х20 

23. 15-22 Међународно такмичење 
Дортмунд, 
Немачка 

Ст. ваздушно оружје 

24. 16-26 
Тест такмичење Токио 
2020 

Токио, Јапан ИССФ програм 

25. 25-26 
I коло Купа Србије -  
А (јри/ке, сри/ке)  

 МК оружје, ПСП 

Мај 
26. 06-10 Међународно такмичење Плзен, Чешка ИССФ програм 

27. 09-10 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

Б и Ц програм 
 

Серијска вазд. пушка и 
пиштољ 

28. 16-17 
II коло Купа Србије - А 
(јри/ке, сри/ке) и Б 
(кти/кње) 

 
МК оружје, ПСП и 
ваздушна пушка 3х20 
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29. 18-25 
Европски квалификациони 
олимпијски турнир  

Плзен, Чешка ИССФ програм 

30 20-24 
Европска лига младих 

Квалификације 
Осијек, Хрватска Ст. ваздушно оружје 

31. 23-24 
Регионална првенства 
-А програм 

 МК оружје и ПСП 

32. 30-31 
III коло Купа Србије - А 
(јри/ке, сри/ке) и Б 
(кти/кње) 

 
МК оружје, ПСП и 
ваздушна пушка 3х20 

Јуни 

33. 02-09 СВЕТСКИ КУП Минхен, Немачка ИССФ програм 

34. 06-07 
ФИНАЛЕ Купа Србије -  А 
(јри/ке, сри/ке) и Б 
(кти/кње) 

 
МК оружје, ПСП и 
ваздушна пушка 3х20 

35. 11-14 Гранд При Новог Сада Нови Сад ИССФ програм 

36. 20-21 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

А (јри/ке) и Б (кти/кње) 
 

МК оружје и ваздушна 
пушка 3х20 

37. 
25.06-
02.07. 

ЈУНИОРСКО  

ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ 
Осијек, Хрватска ИССФ програм 

38. 
22.06-
03.07 

СВЕТСКИ КУП Баку, Азербејџан ИССФ програм 

Јули 

39. 04-05 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

А програм - сениори/ке 
 МК оружје и ПСП 

40. 11-19 
ЈУНИОРСКO  

ПРВЕНСТВО СВЕТА 
Сул, Немачка ИССФ програм 

41. 
24.07-
03.08 

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ Токио, Јапан ИССФ програм 

Август 

42. 01-08 
Камп персп. стрелаца 
Србије - Б програм 

Караташ Ст. ваздушно оружје 

Септембар 

43. 05-06 
Регионална првенства 
- Б и Ц 

 Серијска МК пушка 

44. 12-13 Првенство Србије - Б и Ц  Серијска МК пушка 
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45. 19-20 
Првенство Србије - Ц 

 општа категорија 
 Вој. пушка, ПАП 

46. 26-27 
Првенство Србије - Ц 

 општа категорија 
 Сериј. пиштољ ВК 

Октобар 

47. 09-11 
Финале Лиге младих 
Европе 

Београд Ст. ваздушно оружје 

48. 17-18 I коло Купа Србије - А  Ст. ваздушно оружје 

49. 24-25 
Лига и Куп Београда 
1.коло 

 
Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

50. 23-25 Салона ДЦ Опен Солин, Хрватска Ст. ваздушно оружје 

51. 24-25 Финале Купа Србије - Ц  Серијска вазд. пушка 

Новембар 
52. 06-08 Валтер Куп Смедерево Ст. Ваздушно оружје 

53. 13-15 
Међународно такмичење, 
јуниори/ке, кадети/ње 

Њитра, Словачка Ст. ваздушно оружје 

54. 18-21 Сајам спорта Београд МОС 

55. 20-22 Међународно такмичење Мађарска Ст. Ваздушно оружје 

56. 28-29 II коло Купа Србије - А  Ст. ваздушно оружје 

Децембар 

57. 05-06 
Лига и Куп Београда 
2.коло 

 

 

Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

58. 05-06 Трофеј Младости Загреб, Хрватска Ст. ваздушно оружје 

59. 11-13 
45. Интернационално 
првенство Београда 

Београд Ст. ваздушно оружје 

60. 19-20 
Лига и Куп Београда 
3.коло 

 

 

Ст. ваздушно оружје, 

Серијска вазд. пушка 

61. 19-20 Међународно такмичење Осијек, Хрватска Ст. Ваздушно оружје 

62.   26-27 III коло Купа Србије - А  Ст. ваздушно оружје 

 

 


