З А П И С Н И К
Са осме седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 26.12.2014. год. у
просторијама Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17 ч.
ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Иван Манојловић, Олга Ћосић, Јован Тошић,
Далибор Фатић, Митја Гргић и Петар Подрашчић чланови УО.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар, Никола Марић- пред. Судијске комисије,
Витомир Хоман члан УО ССС и председник Судијске комисије ССС.
ОДСУТНИ: Зоран Младеновић.
.
Миле Ђапић-председавајући састанком, предложио је следећи дневни ред.
ДНЕВНИ

РЕД

1.

Усвајање записника са претходне седнице и електронске седницаУО ;

2.

Разматрање и усвајање извештаја о раду за протекли период;

3.

Разматрање и усвајање финансијског извештаја утрошка буџетских средстава, намењених за рад са
младим талентима;

4.

Разматрање и усвајање извештаја са одржаног такмичења у Нитри (Словачка);

5.

Разматрање и усвајање извештаја Стручне комисије:
• Разматрање и усвајање измена Правилника о расподели средстава намењених за оружје и
опрему,
• Разматрање и усвајање измена правилника за одржавање Лиге и Купа Београда,
• Разматрање и усвајање календара такмичења за 2015 годину;

6.

Разматрање могућности кандидатуре ССБ за организатора Првенства Србије у ваздушним
дисциплинама за 2015 годину;

7.

Разматрање новонасталог проблема везаног за помоћ СК „Звездара“ и СД „Видиковац“ око
адаптације простора у СЦ „Олимп“.

8.

Разматрање предлога покретања процедуре за израду правилника за помоћ клубовима;

9.

Разно:

Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и упитао да ли неко има
примедбу на понуђени дневни ред. Јован Тошић је упитао да ли ћемо да говоримо о 39 ИП и да није видео
то у дневном реду. Председавајући је рекао да је то у оквиру извештаја о раду за протекли период и да ће он
као председник ОО укратко додати још пар речи о протеклом такмичењу. Драган Доневић је упитао да ли
ћемо разговарати о буџетским средствима која су престала од протекле године у износу од око 75.000,00
динара. Драган Милисављевић је рекао да је планирано у оквиру тачке 3. Пошто нико од присутних није
имао више примедбе на понуђени дневни ред, ставио је на гласање усвајање дневног реда.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја дневни ред (8 за).
ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са претходне седнице и електронске седнице УО;
Председавајући је упитао да ли неко има примедбу или нешто да допуни у понуђеном материјалу.
Пошто се нико није јавио за реч ствио је на гласање и при томе је донета

ОДЛУКА: Једногласно се усваја записник са шесте редовне и седме електронске 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 се рад у претходном периоду односио на спортске активности и рад
канцеларије. Одржана су три кола Лиге и Купа за 2015 без проблема и ако су наступиле нове категорије
млађих такмичара. Када се тиче 39 ИП ја као председник ОО сасвим сам задовољан собзиром на чињеницу
да смо радили у новом окружењу, везано за халу и саму организацију. Финансијски смо у плусу што је добар
показатељ успешне организација. Да нисмо добили средства од Секретаријата били би у дубоком минусу. С
обзиром на податак да је повећан број учешћа странаца у односу на протеклу годину повећали смо и
кетеринг за 10%, а тиме и трошкове исхране учесника. Кад говоримо о превозу он је протекле године
коштао 70.000,00, а сада само 14.000,00 динара. Доневић је упитао да ли имамо податак колико смо прошле
године имали добит. Драган Милисављевић је рекао да смо прошле године остварили добит од 457.200,00
динара , ове године 386.194,62 динара. Затим за реч се јавио Јован Тошић рекавши да је такмичење
протекло у најбољем реду, али је дао замерку на чињеницу да се повећао обим послова за екипу која је
монтирала стрелиште и утоварала и истоварала камион и да је потцењена у односу на друге. Ђапић је
одговорио да су у ОО делегирани руководећи људи по пословима. Нисам се мешао другима у њиховим
предлозима око извршиоца и броја. Рекао сам Марићу да смањи број судија на најмању меру, али да не
угрози такмичење. Нисам се машао ни у избор судија. Када се тиче вас за то је био задужен Петар
Подрашчић коме сам рекао да треба да ангажује најмањи број извршиоца а да се организација не доведе у
питање, такође и око исплата. Ми ћемо следеће године да поведемо рачуна о извршиоцима и висинама
њихових исплата тако што ћемо са људима који су задужени за то да се унапред договоримо. У краткој
дискусији је закључено да је обим послова повећан да се добро радило и да у наредној години требамо да
поведемо рачуна о ангажовању људи у свим сегментима. Затим је председавајући упитао директора
такмичења да ли ако се упореде претходна такмичења са овим задњим, можемо да кажемо да смо у некој
узлазној путањи. Никола Марић је рекао да је ово такмичење показало да смо добри организатори и да се у
спортском смислу показао квалитативни помак у односу на Халу спортова. С обзиром на чињеницу да је
повећан број пријављених такмичара не би могли у мањем простору да организујемо овако такмичење. О
квалитету такмичења и доброј организацији су се изјаснили како учесници из иностранства тако и домаћи.
Ако се узме у обзир близина и цена хотела, може се рећи да ћемо следеће године уз добру промоцију да
имамо и већи број посетиалаца. Иван Манојловић се надовезао на претходне дискусије рекавши да смо ми
померили лествицу навише добивши Русе, који ће и следеће године да дођу,а да ће се ово прочути у Европи
и Свету. Далибор Фатић је упитао да ли смо могли нешто од хотела да добијемо. Милисављевић је
одговорио да када је први пут ишао на договор са директором да је речно да се хала добија бесплатно и да су
цене хотела минималне за учеснике. Тиме нас је ставио пред свршен чин да тражимо проценат за савез као
претходних године јер хотел са 5 зведица далеко више кошта. Од 40 ЕУР-а по кревету у двокреветној соби.
Да ли можемо да добијемо неког другог извршиоца за опремање хале је сигурно проблем јер су нам
наметнули фирму „Интегра“. Председавајући је закључио да нам се обавеза повећала за следећу годину
када се говори о ИП и да већ сада размишљамо о следећој години. Проблема је било и морамо у напред да
их се решимо за следећу годину, затим је наставио известивши присутне да је секретар успео да ангажује
фирму која је реконструисала део елктричне мреже, побила сонду за уземљење и добијен је атест од
надлежне фирме за коришћење инсталације. То нам је све стављено у надлежност од сектора за ванредне
ситуације Полицијске Управе за Београд. Такође су урађене решетке на вратима и прозору у просторији где
се налази оружје. Сви су изгледи да ће и последњи закупац да нас напусти јер му је инспекција за
противпожарну заштиту МУП-а написала пријаву код надлежног суда и да у 2015 нетреба очекивати паре од
њега. Фатић је упитао да ли можемо некок другог да ангажујемо. Ђапић је рекао да производни програм не
долази у обзир или нешто друго већ само магацин и то уз повећу реконструкцију. Потом су присутни
упознати са проблемом уписа у катастар непокретности савеза под новим именом. Наш предмет се није ни
обрађивао јер само нови захтеви се обрађују, а стари од годину дана чекају на ред. Покренули смо то са
мртве тачке и чекамо правницу да исправи једну грешку у упису површине, а онда и коначно упис у
катастар тек после нове године. Пошто се нико није јавио за дискусију ставио је на гласање усвајање
извештаја о раду за протекли период и при том је донешена следећа
ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај о раду за протекли период.

2

ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање финансијског извештаја утрошка буџетских средстава,
намењених за рад са младим талентима;
Председавајући је дао реч Драгану Милисављевићу, који је у кратким цртама образложио до сада
утрошена средства, рекавши да са свим трошковима до краја године нам остаје 75.525,82 динара не
утрошених. Све смо програме исфинансирали по плану. Драган Доневић председник Судијске комисије се
укључио у дискусију и предложио да се за ове паре купе дијаболе по нижој цени у фирми „СпортС“ по 320
динара, јер је редовна цена 350 динара. Купило би се 236 кутија које би се поделиле клубовима који су
учествовали у ова три кола Лиге и Купа, по усвојеном правилнику о награђивању учесника у Лиги и Купу за
2015 годину. Стручна комисија је дала у материјалу предлог правилника у оквиру тачке 5. Далибор Фатић
је дао предлог да се дијаболе чувају код њега и да како ко дође од награђених исте подели по листи коју
ћемо усвојити на овом састанку, јер нема потребе да их довлачимо на Миријево. Председавајући је
закључио да средства буџетска за ову годину смо практично потрошили, добили смо дијаболе по јефтинијој
цени и поделићемо их по усвојеном правилнику. Ставио је на гласање усвајање извештаја и при томе је
донета
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се за преостала средства буџета за 2014 годину купи
236 кутија дијабола, које ће се поделити клубовима учесницима Лиге и Купа Београда (три кола у 2014 за
2015) по усвојеном правилнику за подстицај клубова учесника Лиге и Купа за 2015 годину. Дијаболе ће се
чувати у СК „Нови Београд-Ушће, а поделу ће извршити Далибор Фатић. Усваја се рекапитулација
извештаја буџетских средстава.
ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање извештаја са одржаног такмичења у Нитри (Словачка);
Миле Ђапић је дао реч Ивану Манојловићу, који је и био вођа пута и који је у кратким цртама
образложио извештај са пута. Све је протекло у најбољем реду били смо игром случаја у другом хотелу који
је јефтинији од претходног. Мислим да је и овај хотел сасвим солидан за ове паре. Једино је био проблем са
дневницама јер су стрелци ССС добили више новца од наших стрелаца и да треба да се усагласимо са ССС.
Драган Милисављевићу је напоменуо да смо се увек усаглашавали са њима, и да је директор репрезентације
дао више пара у односу на протеклу годину. Ми неможемо да се меримо са њима или неким другим савезом.
Дневнице за Плзен су 30 еура по дану а за Нитру 20 еура. Председавајући је дао предлог да би се олакшао
посао секретару да видимо да променимо банку у којој би добили пословну картицу и тиме олакшали
куповину за готовину или одлазак у иностранство. Драган Доневић као Савезни тренер је напоменуо да вођа
пута мора да има кеш код себе јер никада се незна за шта ће ти паре готовинске затребати. Затим је
председавајући упитао председника Стручне комисије да ли су резултати задовољавајући. Драган Доневић
је рекао да оваква такмичења нам служе за стицања искуства на интернационалним такмичењима развојних
категорија. ССС је послао репрезентативне стрелце који поред резултата требају да стичу нова искуства. Тако
је и са нашим селекцијама које одлазе на оваква такмичења, поред тога и даље смо носиоци оваквих
активности што је репрезентативно за савез. Пошто се нико више није јавио за реч стављено је на гласање
усвајање извештаја и притом је следећа
ОДЛУКА: Једногласно се усваја финансијски и извештај са одржаног такмичења у Нитри.
ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање извештаја Стручне комисије:
• Разматрање и усвајање измена Правилника о расподели средстава намењених за оружје и
опрему,
• Разматрање и усвајање измена правилника за одржавање Лиге и Купа Београда,
• Разматрање и усвајање календара такмичења за 2015 годину;
Поводом ове тачке председавајући састанка Миле Ђапић је рекао да се пре усвајања правилника о
расподели за оружје и опрему требамо да изјаснимо о предлогу Стручне комисије о укидању финансирања
расподеле средстава буџета намењених за наступе и освојене медаље МК „Б“ програм. Драган Доневић је
укратко образложио предлог да се укида финансирање из разлога јер клубови не желе да улажу у овај програм
јер недаје никакве резултате. Ко жели нека учествује не укида се дисциплина, али је нетреба финансирати већ
средства расподелити на друге нове дисциплине код пионира „Б“ програм. У даљој дискусији је образложио
измену правилника о расподели средстава за оружје и опрему. Сада ћемо имати 3 Првенства државе, за
јуниорске категорије, млађе јуниоре и кадете и пионире. Тако да се ове измене налазе и у расподели за
оружје. Извршена је и боља нивелација бодова за наступе и остварене резултате. Далибор Фатић је дао једну
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примедбу рекавши да практично безначајна, а то се односи на жене и мушкарце да нису у истом кошу осим
код пионира где се то не рефлектује на резултате. Никола Марић и Драган Доневић су прокоментарисали
да су норме за државно првенство исте и за мушке и за женске такмичаре за поједине категорије па тиме се
губи на утицају категорије на резултат. Пошто се нико није јавио за дискусију председавајући је ставио је
усвајање записника Стручне комисије и притом је донешена следеће
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се у 2015 години не финансира МК „Б“ програм за
развојне категорије. Средства ће бити пребачена на финансирање расподела средстава намењених за
дисциплине мл. јуниора, кадета и пионирских, ваздушни програм.
ОДЛУКА : Једногласно се усвајају измене и допуне Првилника о одржавању Лиге и Купа у делу
подстицај и награђивање учесника.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја календар такмичења ССБ за 2015 годину.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја записник Стручне комисије ССБ.
ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање могућности кандидатуре ССБ за организатора Првенства Србије у
ваздушним дисциплинама за 2015 годину;
Председавајући је рекао да постоји велика жеља клубова као чланова УО ССБ да се поводом 150
година ССБ и чињенице да у Београду од 1997 године није било државног првества, ССБ организује државно
првенство у ваздушним дисциплинама „А“ програм. На основу информација Стручне комисије о броју
учесника, котизацијама и осталим трошковима, изабрали смо халу БГ СЦ „Ковилово“ за износ од 150.000,00
динара. Са овом ценом оствареним котизацијама би требали да се покријемо и да будемо бар на позитивној
нули. Драган Милисављевић је упитао када би се одржао официјални тренинг и да ли да се организује.
Никола Марић се укључио у дискусију и рекао да подржава напоре ССБ да се ово првенство одржи у
Ковилову и да би званични тренинг требало да буде у поподневним часовима у петак. Ово је значајно
такмичење и са стручне стране тај тренинг је важан да би се такмичари упознали са амбијентом и условима,
који их очекују на званичном такмичењу. Тренинг би требало да почне између 18 и 19 часова и требао би да
траје до 21час. Драган Доневић се надовезао на дискусију рекавши да подржава кандидатуру и да у допису
који требамо да упутимо до 31.12.2014 године ССС, доставимо све информације о предусловима за
одржавање такмичења, измеђуосталог и понуђене цене хотела. Такође је напоменуо да се овим такмичењем
помажу београдски клубови и они у окружењу и да ћемо имати предност у смањењу трошкова око монтаже
коју ћемо сами финансирати. Председавајући је пре усвајања предлога око организације првенства рекао да
су поред ове хале биле у опцији бесплатна сала Спортског друштва „Црвена Звезда“, са свим ограничавајућим
факторима и сала Војне гимназије, која би нас коштала између 120.000,00 и 130.000,00 динара такође са
одређеним мањкавостима. Мислимо да ово решење са Ковиловом је најприхватљивије. Драган Доневић је
замолио Виту Хомана да делгиране судије буду из Беогарада због смањења трошкова. Драган Милисављевић
је дао предлог да се сачуване траке од 39 ИП користе за ово такмичење. Патар Подрашчић је рекао да ће се
потрудити да се оне сачувају и да се користе за ово такмичење. Пошто се нико више није јавио за реч
предедавајући је закључио да канцеларија савеза припреми допис у складу са конкурсом ССС и пошаље
кандидатуру до 31.12.2014 године.
ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог да се ССБ кандидује за организацију Првенства Србије у
ваздушним дисциплинама „А“ програм, које бисе одржало у хали БГ спортског центра Ковилово.

СЕДМА ТАЧКА: Разматрање новонасталог проблема везаног за помоћ СК „Звездара“ и СД
„Видиковац“ око адаптације простора у СЦ „Олимп“.
Миле Ђапић је упознао присутне са насталим проблемом око помоћи СК „Звездара“ у
реконструкцији добијеног простора у СЦ „Олимп“. Поред овог клуба у реконструкцију и коришћењу
простора је ушао и СД „Видиковац“. Обављен је разговор са представницима клубова и закључак је да када су
заједно нема проблема а када причају одвојено има проблема. Пошто нам до сада нису доставили потребне
уговоре са даваоцем простора и релације уговорне између себе ми неможемо даље да учествујемо у помоћи
око реконструкције. На захтев СК „Звездара“ смо дали 45.000,00 динара за материјал за електроинсталације.
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Када смо добили и захтев за уплату материјала за грејање ја сам затражио да нам се доставе уговори и
званична молба. Добио сам једино предлог уговора СЦ „Олимп“. У њему се јасно каже да центар даје простор
и да неће умањити цену закупа за трошкове реконструкције простора што су Бојковић и Гаврић у својим
причама тврдили. Ми као савез неможемо да уђему у овакву причу са нерашчишћеним пословним односима.
Не дозвољавам као председник савеза да финансирамо рупу без дна. Јован Тошић је упитао зашто нису
дошли на састанак па да објасне целокупну ситуацију, а не да нас јуре по другим местима и причају приче
које нису поткрепљене уговорима. Председавајући је рекао да очигледно није се детаљно приступило при
анализи стварних трошкова где спадају и сертификати посебни за противпожарну заштиту, грађевинске
радове. Они то нису прибавили, а очигледно пуно кошта. Док све то не уради ни ми неможемо да учествујемо
у финансирању нечега што је унапред осуђено на неуспех. Констатација председавајућег састанка Милета
Ђапића да ССБ неможе да на основу добијених информација финансира даље радове као помоћ СК
„Звездара“. Ову констатацију су подржали и остали чланови УО и донета је следећа
ОДЛУКА : Једногласно се усваја констаттација председавајућег састанка УО Милета Ђапића да се
прекида финансирање радова СК „Звездара“ у СЦ „Олимп“, као помоћ ССБ.
ОСМА ТАЧКА - Разматрање предлога покретања процедуре за израду правилника за помоћ
клубовима;
Председавајући је у кратким цртама образложио предлог зашто требамо да израдимо правилник.
Да не би дошли у ситуацију да некоме дамо средства а некоме недамо или неправедно донесемо одлуку.
Мислим да смо у претходном периоду погрешили али имамо прилику да то сада исправимо и дефинишемо
правила по којима ће се користити средстава, опредељена за помоћ клубовима. Генерални секретар се
укључио у дискусију рекавши да ми до даљњег као савез нећемо имати значајније приходе за овакве ствари.
Правилник може да се направи и он треба да покрије комплексне ствари као што су елементарне непогоде,
затим аткох помоћ некоме да плати део закупа, јер нема новца, а изгубиће простор у коме је био годинама.
Никола Марић се надовезао на претходну дискусију рекавши да треба да се фонд оформи и да буде у плану
за текућу годину ако има средстава за то. Правилник мора да има клаузулу ако има средстава и зашта су та
средства намењена.
Ове предлоге је подржао и Фатић Далибор рекавши да има и примера да се клубови налазе у туђем простору
а траже средства као помоћ. Нормативима би требало и то да се реши. Закључак председавајућег састанка
Милета Ђапића да Стручна комисија у даљем периоду понуди предлог правилника за добијање средстава
фонда помоћи ССБ је подржан и при томе је донета следећа
ОДЛУКА: Једногласно се усваја предлог председавајућег да се налаже Стручној комисији да у
даљем периоду изради Предлог правилника за коришћење средстава фонда помоћи ССБ.
ДЕВЕТА ТАЧКА – Разно;
•
Промене руководства у СК Колубара;
Миле Ђпић је прочитао писмо СК „Колубара“ у коме нас извештавају да је дошло до промене
руководства у СК „Колубара“. Нови председник је Александар Радосављевић, потпредседник клуба је
Славиша Живковић. Уједно је и промењен жиро рачун клуба и нови је 285-25950000001-82 СБЕРБАНК
Србија а.д..
•
Захтев за пријем новог клуба „БС“ као члана ССБ:
Председавајући је прочитао захтев поменутог клуба у коме се наводи да он припада Савезу за
практично стрељаштво и да желе секцију клуба која се бави класичним стрељаштвом да учлане у ССБ.
Генерални секретар је укратко рекао да свако правно лице које има спортску такмичарску делатност
неможе да буде учлањено у два савеза. Тако да клуб „БС“ као правно лице може да буде само у једном
савезу и да се секција неможе да учлани, већ само клуб што је и по Закону о спорту. Овај захтев мора да се
одбије. Ако се секција конституише као посебно правно лице са спортском делтношћу-класично
стрељаштво, може да се учлани у ССБ. Ово је потврдио и Драган Доневић наводећи пример ИПСЦ клуба
„Партизан“, који је морао да прерасте из секције у клуб да би се учланио у ИПСЦ савез.
Састанак је завршен у 19 час. и 45 минута.
Записник водио:
Драган Милисављевић

ПРЕДСЕДНИК УО ССБ-а:
Миле Ђапић
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