
ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ДОБИЈЕНИХ ОД СЕКРЕТАРИЈАTА ЗА 

СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА БЕОГРАДА, НА ОСНОВУ ОСВОЈЕНИХ МЕДАЉА, 

ОСТВАРЕНИХ НАСТУПА И РЕЗУЛТАТА У ТЕКУЋОЈ И ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ 

Члан 1. 

Одлуку о укупном износу средстава за расподелу доноси Скупштина Стрељачког савеза 

Београда. 

Члан 2. 

Право на расподелу имају чланице Стрељачког савеза Београда, које су учествовале на 

такмичењима Стрељачког савеза Србије у млађим категоријама у текућој или и у протеклој 

години. 

Члан 3. 

О расподели средстава чланицама одлучује Управни одбор, на предлог Стручне комисије, која 

врши бодовање према броју освојених медаља, остварених наступа и резултата у дисциплинама 

А и Б програма на такмичењима Стрељачког савеза Србије и то: 

- А програм, јуниори и јуниорке ваздушним и мк оружјем, у Олимпијским дисциплинама 

појединачно, микс и екипно; 

- Б програм, млађи јуниори и млађе јуниорке, кадети и кадеткиње, пионири и пионирке, 

ваздушним оружјем, појединачно, микс и екипно. 

Члан 4. 

Такмичења која се вреднују за расподелу су: 

- Првенство Србије и Финале Купа, А програм за јуниоре-ке ваздушним оружјем; 

- Првенство Србије и Финале Купа, А програм за јуниоре-ке мк оружјем; 

- Првенство Србије и Финале Купа, Б програм за мл. јуниоре-ке, кадете-ње, ваздушним оружјем; 

- Првенство Србије и Финале Купа, Б програм за пионире-ке, ваздушним оружјем. 

Члан 5. 

Првенства Србије се бодују само ако имају регионална такмичења. 

У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ 

Члан 6. 

У наведеним дисциплинама и категоријама из Члана 3. и 4. бодују се медаље, наступи и додатно 

резултати који су већи од минималних резултата из табеле: 

Табела минималних резултата за додатно бодовање 

Категорије Ваздушно оружје МК оружје 

јуниори пушка 590,0 561 

јуниорке пушка 590,0 553 

јуниори пиштољ 545 / 

јуниорке пиштољ 540 540 

мл. Јуниори пушка 585,0 / 

мл. Јуниор и пиштољ 540 / 

мл. јун-ке пушка 387,0 / 

мл. јун-ке  пиштољ 355 / 

кадети пушка 580,0 / 

кадети пиштољ 535 / 

кадеткиње пушка 382,0 / 

кадеткиње  пиштољ 350 / 

пионири пушка 175 / 

пионирке пушка 175 / 

пионири пиштољ 165 / 

пионирке пиштољ 165 / 



Члан 7. 

Вреднује се сваки наступ на такмичењу, тј. један такмичар на такмичењу може да има 

више наступа у више дисциплина. 

Члан 8. 

Уколико се такмичење у истој дисциплини, а у различитој категорији одржава у истом 

дану, такмичару се вреднује један наступ и сви резултати уколико су виши од резултата 

из табеле минималних резултата за додатно бодовање 

Члан 9. 

Освојене медаље, остварени резултати и наступи се вреднују на следећи начин: 

Златна медаља Сребрна медаља Бронзана медаља Резултат Наступ 

5 бодова 3 бода 2 бода 1,5 бодова 1 бод 

У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ 

Члан 10. 

Чланице које су оствариле право на расподелу у смислу овог Правилника у претходној 

години, у текућој години имају права за добијање средстава која су искључиво намењена 

за набавку оружја, опреме и муниције, као и сервис оружја и опреме. 

Члан 11. 

Укупни износ средстава намењених  за набавку, опреме и муниције, као и сервис оружја 

и опреме се процентуално дели на следећи начин: 

Укупно 

А 

програм 

Ваздушна 

ЈРИ/КЕ 

Б програм 

Ваздушно 

МЛ ЈРИ/КЕ 

КАДЕТИ/ЊЕ 

Б програм 

Ваздушно 

ПИОНИРИ/КЕ 

А програм 

МК 

ЈРИ/КЕ 

Медаље Наступи 

100% 18% 18% 14% 20% 16% 14% 

ЗАКЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Чланице које су оставиле право за добијање средстава у смислу овог Правилника, 

закључују Уговор са Стрељачким савезом Београда о начину коришћења и правдања 

средстава. 

Члан 13. 

Чланице задржавају право да се одрекну добијених средстава, а њихов део се 

процентуално распоређује на остале чланице које су на то оствариле право. 

Члан 14. 

Чланице имају право жалбе на усвојену расподелу Управном одбору, у року од 7 дана. 

Одлуку о жалби доноси Управни одбор на првој следећој седници на основу 

образложења бодовања Стручне комисије. 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу 01.01.2023. године. 

У Београду, 

31.10.2022. 

Стрељачки савез Београда 

Председник савеза 

Миле Ђапић 




