
 З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

Са 18-те  седнице Управног одбора Стрељачког савеза Београда одржане дана 25.01.2016. год. у 

просторијама Стрељачког савеза Београда, Косте Трифковића 12, са почетком у 17:00 часова. 

 

ПРИСУТНИ: Миле Ђапић-председавајући, Драган Доневић, Иван Манојловић, Петар Подрашчић, Жељко 

Нешковић, Далибор Фатић и Митја Гргић, чланови УО.  

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Милисављевић – Ген. Секретар  

ОДСУТНИ: Јован Тошић и Олга Ћосић. 

 

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

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 16-те и 17-те седнице УО; 

 

2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја са пута у Нитру; 

 

3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја са 40-тог ИП 2015 године; 

 

4. Разматрање и усвајање финансијског извештаја манифестације 150 година ССБ; 

 

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду и финансијског извештаја ССБ за 2015 годину. 

 Извештај стручне комисије; 

 Извештај судијске комисије; 

 

6. Разматрање и усвајање плана активности, и финансијског плана ССБ за 2016 годину. 

 

7. Разматрање  и усвајање датума одржавања Редовне скупштине и скупштинског материјала; 

 

8. Разматрање писма стрељачког клуба СК “Нови Београд-Ушће“. 

 

9. Разно: 

 

 Председавајући састанка Миле Ђапић је поздравио присутне чланове УО и предложио дневни ред 

са допуном под разно  

 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајен дневни ред (6 за). 

 

ПРВА ТАЧКА – Усвајање записника са 16-те и 17-те седнице УО; 

 Председавајући састанка је упитао да ли неко има примедбу или нешто да допуни у понуђеном 

материјалу. Пошто се нико није јавио за реч ставио је на гласање усвајање записника са претходне седнице 

УО при чему је донета следећа  

 

ОДЛУКА: Усваја се записник са редовне 16 и 17 електронске седнице. (7 за). 

 

ДРУГА ТАЧКА – Разматрање и усвајање финансијског извештаја са пута у Нитру; 

Председавајући је укратко упознао присутне са одласком Репрезентације Београда у Нитру, а 

потом дао реч Драгану Милисављевићу који је укратко прокоментарисао трошкове рекавши да су трошкови 

мањи него како смо очекивали. На пут је кренуло девет такмичара са једним тренером и вођом пута, који су 

били смештени у једном хотелу за разлику од осталих учесника из Србије који су морали да буду у другом 

хотелу. Затим је председавајући упитао да ли се неко јавља за дискусију. Иван Манојловић се укључио у 

дискусију рекавши да можда можемо да смањимо трошкове хотела ако пређемо у неки други хотел, али то је 

за следећу годину. Ово је ипак повољан аражман. Митја Гргић је упитао зашто су продаване девизе и зашто 

се нису оставиле на девизни рачун. Председавајући му је објаснио да правна лица немогу да држе паре на 

девизном рачуну већ само трансакционом, који служи за уплате, куповине девиза, али не и чување. Затим је 
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председавајући предложио могућност отварања пословне картице којом би се плаћало у иностранству. 

Драган Доневић се укључио у дискусију и рекао да некад те картице не пролазе у појединим местима у 

иностранству и да се мора да понесе готов новац. Пошто се нико није јавио ставио је на гласање усвајање 

финансијског извештаја са пута у Нитру и при том је донета следећа одлука 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја финансијски извештај са пута у Нитру. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА- Разматрање и усвајање финансијског извештаја са 40-тог ИП 2015 године; 
Миле Ђапић је упознао присутне да су добили финансијски извештај кроз скупштински материјал и укратко 

се осврнуо на проблеме које смо имали око налажења хале за одржавање 40-тог ИП. Ово је јубиларно 

првенство у години јубилеја поводом 150 година ССБ и имали смо обавезу да оно буде организовано на 

највишем нивоу до сада. Најважније је да нам је хала била одговарајућа свима осим црне позадине која је 

некима сметала. Ако ћемо да и следеће године одржавамо ово првенство у овом амбијенту неке ствари 

можемо да дорадимо као што је осветљење на самим метама и бела позадина иза мета. Оно што је још 

важније прошли смо позитивно у финансијском смислу јер смо се плашили да због саме хале и њеног најма 

одемо у дебели минус. Затим је председавајући наставио рекавши да ове године неможемо по цени од прошле 

године да изнајмљујемо халу већ ћемо тражити да она буде нижа. Када се тиче спонзорства од стране 

Walthera тражићемо у преговорима да се првенство зове по њему, али да се повећа број оружја као награда, а 

да тиме можда смањимо новчане награде. Далибор Фатић је ставио примедбу на организацију „Медијског 

хица“, који се организује традиционално пред само такмичење, да је посета била врло мала од стране 

новинара. Драган Милисављевић се укључио у дискусију и рекао да је ипак испало добро јер захваљујући 

Пеђи Милинковићу из спортске редакције РТС, који је учествовао на такмичење, имали смо гостовање у 

јутарњем програму. Пошто се нико није јавио за дискусију ставио је на гласање усвајање извештаја и при 

томе је донета следећа  

 

 ОДЛУКА : Једногласно се усваја извештај са одржаног 40-тог ИП 2015 године. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање финансијског извештаја манифестације 150 година ССБ; 

 Председавајући је рекао да су присутни чланови УО добили финансијски извештај поводом 

одржавања манифестације 150 година ССБ. Мислим да смо је коректно организовали. На почетку године 

нисмо знали ни када смо основани ни ко је учествовао у томе. Захваљујући појединцима а ту бих истакао 

господина Васић Бранимира прикупили смо податке обрадили их кроз кљигу која јесте скромна али говори о 

оснивању раду и јубилеју. Захвалио бих се клубовима који су доставили материјале, који су коришћени за 

писање књиге. Јубиларне повеље смо штампали по предлогу клубова тако да савез није одговоран ако неко 

није добијо. Бранимир Васић је рекао да је академија успела и да смо постигли циљ. Додали смо још неке 

повеље за имена која су нам доставили клубови накнадно. Драган Милисављевић је истакао да финансије 

које су у почетку биле планиране за целокупну активност су далеко мање јер нисмо штампали књигу у већем 

тиражу па су и трошкови мањи. Пошто се нико од присутних није јавио за дискусију председавајући је ставио 

на гласање усвајање извештаја поводом манифестације 150 година ССБ и при томе јр донета следећа одлука. 

 

ОДЛУКА: Једногласно се усваја извештај финансија са одржане академије поводом 150 година 

ССБ. 

 

ПЕТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање извештаја о раду и финансијског извештаја ССБ за 2015 

годину. 

 Извештај стручне комисије; 

 Извештај судијске комисије; 

 Поводом ове тачке Ђапић је укратко рекапитулирао протеклу годину ставивши назнаку на спортска 

збивања рекавши да смо организовали Првенство државе „А“ програм у поводу 150 година ССБ, 6 кола Лиге 

и Купа за млађе категорије, сва регионална првенства. Пословали смо у минусу јер више немамо прилив 

закупаца, али смо позитивно пословали на 40 ИП и пренели смо део пара из претходне године тако да нам је 

стање рачуна позитивно. Организовали смо успешно прославу 150 година и одржали успешно 40-то ИП 

Београд 2015 године. Од организационих активности све смо извештаје Секретаријату коректно у року 

предали, канцеларија је исфинансирала све трошкове у протеклој години. Када говоримо о катастру нисмо се 

уписали још и то је један наш промашај, који не зависи много од нас, јер смо дотерали до краја, а онда су се 

отворили неки други проблеми, који не зависе од нас. Драган Доневић је испред Стручне комисије рекао да 
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је ово једна од најбољих година Београдског стрељаштва јер смо освојили медаље на оба Европска првенства 

ваздушно и МК не рачунајући годину када смо освојили олимпијско сребро. Далибор Фатић је упозорио на 

можда грешку у скупштинском материјалу где је под тачком доделе признања стрелцу године уписана Ивана 

Марић сада стрелац СК „Нбгд-Ушће“, а пре тога је у току године била у региону Војводина. Мислим да је 

Стручна комисија погрешила, али треба да се утврди. Митја Гргић је дао предлог да се поред имена стави 

клуб из Војводине и из Београда. Иван Манојловић је одговорио да то није добро, јер је део својих резултата 

освојила у клубу из Војводине. Председавајући је дао налог Стручној комисији да то преиспита и да се пре 

слања материјала за Скупштину то реши, а потом дао реч Генералном секретару, који је образложио 

извештај средстава добијених од Секретаријата за спорт рекавши да смо потрошили више него што смо 

добили и даје део средстава у висини од 51.000 покрио савез из своје касе. Ако узмемо у обзир рекао је 

Милисављевић и дуг према ССС за МК миницију из Плзена за потребе репрезентације Београда, који је 

уплаћен у јануару 2016 године, минус је око 90.000,00 динара. Зато за следећу годину морамо да водимо 

рачуна о трошковима планираних активности и зато смо ограничили учешће у Лиги Купу. Похвално је што се 

број учешћа младих повећао у 2015 години. Пошто се нико није јавио за реч председавајући је ставио је на 

гласање усвајање финансијских извештаја за 2015 годину. 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усвајају финансијски извештаји програмскихсредстава добијених од 

секератријата и укупних средстава ССБ за 2015 годину. 

 

ШЕСТА ТАЧКА - Разматрање и усвајање плана активности, и финансијског плана ССБ за 2016 годину. 

 Председавајући је рекао да је у материјалу јасно назначено, које ћемо активности да имамо у 2016 

години и да је то наш план рада и ако има неко да нешто допуни или промени. Пошто се нико није јавио дао 

је реч Драгану Милисављевићу, који је образложио све активности кроз финансијски план како укупних 

тако и програмских средстава. План савеза је доста рестриктиван рекао је Милисављевић апострофирајући на 

трошкове канцеларије. И даље се грејемо на дрва смањили смо трошкове воде и ако они зависе од станара, 

струју смо преполовили осим трошкова телефона које очигледно због употребе неможемо. Повећани су 

трошкови папира из разлога повећања захтева од стране Секретаријата за израду кварталних извештаја. Када 

говоримо о обавезама везаних за санацију пожара израду противпожарних врата за чување оружја нисмо 

урадили из разлога штедње. Видећемо да ли ћемо моћи у овој години. Део новца морамо да чувамо за упис 

објеката у катастар и евентуалну парцелизацију земљишта на коме се налазимо. Што се тиче програма имали 

смо повећане трошкове за Лигу и Куп па је у план узета и та чињеница. Када говоримо о расподелама оне су 

остале исте и фиксне су. Морамо да водимо рачуна о међународним такмичењима јер су нам финансије за 

њих пливајуће па се из плана види да смо и утом погледу рестриктивни. Далибор Фатић је упитао да ли 

улагања која су предвиђена планом за реконструкцију дела зграда ће се вратити кроз закуп . Милисављевић 

је одговорио да су то средства за санацију постојећег крова који је пао у пожарау и да се мора да рециклира 

део лимова са којима је био покривен, јер може некога да убије ако се нађе у близини. Један део пара ће ићи 

на рашчићавање терена после пожара. Немамо паре за реконструкцију закупског простора јер треба много 

улагања а нећемо добити ништа. Затим је Фатић наставио рекавши да је још раније дао предлог дасе уради 

реконструкција и да се изда простор. Ђапић мује одговорио да много пара би требало да се уложи и опет 

нећемо остварити већу добит од закупа јер је цена простора за изнајмљивање пала. Друго немамо дозволу за 

никакву градњу, јер нисмо уписани у катастар непокретности тако да чим нешто почнемо да радимо ето 

инспекције. Што се тиче рециклаже лименог крова треба на лицу места да се исече превезе и онда тај који је 

то радио да га прода. Невидим ту некакву добит рекао Ђапић већ само расход. Када се тиче просторије до 

канцеларије ту можемо да вршимо унутрашње радове и ту нам инспекција неможе ништа. Далибор Фатић је 

у кратком излагању дао предлог како да преко допунског аплицирања преко Секеретаријата конкуришемо за 

паре, такође је навео једну агенцију која прати тендере и на годишњем нивоуо наплаћују 19.000 динара и да 

ће он те информације бесплатно да доставља свим клубовима и савезу. Такође је рекао да се за ИП спонзори 

траже на почетку године а не у септембру. Митја Гргић је напоменуо да за то требамо да имамо тим људи 

или појединца, који то ради, а не један човек у савезу који неможе да покрије целу проблематику.  Такође 

требамо да се потрудимо и део новца зарадимо од ИП. Иван Манојловић се укључио у дискусију рекавши да 

део пара требамо да добијемо од давања стрелишта на коришћење. Ђапић је закључио да требамо да пратимо 

конкурсе колико можемо и да видимо ако можемо нешто да издамо од простора. Пошто се нико више није 

јавио за дискусију стављено је на усвајање плана за 2016 годину и при томе је донете следећа одлука: 

 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог плана рада са финансијским извештајем за 2016 годину. 
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СЕДМА ТАЧКА - Разматрање  и усвајање датума одржавања Редовне скупштине и скупштинског 

материјала; 

 Миле Ђапић је упитао присутне када је најзгодније у почетку фебруара да организујемо одржавање 

седнице Скупштине. Драган Доневић је рекао да петог фебруара не би могли да одржимо седницу, јер 

репрезентативци су на припремама за Европско првенство у Ђеру у Мађарској. Драган Милисављевић је 

предложио испред канцеларије савеза да то буде 08.02.2016 из тог разлога што због Секретаријата и 

потписивања уговора морамо што хитније да одржимо седницу скупштине јер је задњи  рок био 29.01.2016 

године. Председавајући је упитао да ли је форма материјала задовољавајућа и да ли неко има примедбу. 

Пошто се нико није јавио за реч закључио је дискусију рекавши да је предлог за одржавање седнице 

Скупштине 08.02.2016 године у 16 часова у сали за прес конференције Спортског друштва „Црвена Звезда“, 

Љутице Богдана 1. 

ОДЛУКА : Једногласно се усваја предлог одржавања седнице Скупштине и скупштинског 

материјала. 

 

ОСМА ТАЧКА – Разматрање писма стрељачког клуба СК “Нови Београд-Ушће“. 

 Председавајући је упознао присутне са писмом поменутог клуба за помоћ у висини од 100.000,00 

динара. У писму се наводи да је клуб оштећен у расподели средстава за закупе, прво због правилника, а онда 

због висине средстава планираних за закупе. Затим је додао да је стварно обећано да се разговара о 

могућности издвајања средстава за поменути клуб као помоћ. У дискусију се укључио Фатић Далибор 

рекавши да ако престану да користе поменути простор због немогућства плаћања закупа поставља се питање 

где ће савез да одржава такмичења и зашто се неузме у обзир да у простору тренирају стрелци Земун-Центра, 

Јасна Шекарић и Ивана Анђушић-Максимовић. Драган Доневић мује одговорио да имамо своје стрелиште, 

које можемо да поставимо у било који простор ако дође до тога, јер намамо другачију солуцију. Иван 

Манојловић је напоменуо да КСС Полицајац није прошле године примио средства јер није био носилац 

уговора и ако се дозволи да клубови склапају уговоре између себе биће великих проблема. Ђапић се 

надовезао и рекао да би ово отворило пандорину кутију и сигурно неби правно урадили ствар. Митја Гргић 

је рекао да клубови и стрелци који тренирају у стрелишту поменутог клуба требају то да решавају у договору 

са њим. Затим је дао предлог да се упути захтев Министарству омладине и спорта да издејствује код 

републичких органа, који су задужени за склониште да смање цену или дају на бесплатно коришћење. 

Драган Доневић је дао предлог да поменути клуб направи ценовник па ко жели да користи просторије 

стрелишта због ситуације у којој је клуб, плати одређене трошкове, што се односи и на стрелце из других 

клубова. После исцрпне дискусије председавајући је ставио на гласање предлог да се поменутом клубу 

помогне са 50.000,00 динара од средстава савеза из ове године и при томе је донета следећа  

 

ОДЛУКА : Усваја се опредлог да се СК „Нови Београд-Ушће“ уплати помоћ од 50.000,00 динара на 

име сервисирања трошкова закупа простора. (6 за 1 птотив). 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА РАЗНО; 

 

Састанак је завршен у 20 час.  и 45 минута. 

   

Записник водио:        ПРЕДСЕДНИК УО ССБ-а: 

Драган Милисављевић       Миле Ђапић 


