
На основу члана 13. Правилника о признањима и наградама Стрељачког савеза Војводине,
Управни одбор ССВ доноси

ПРАВИЛНИК ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА  ЗА НАБАВКУ ОРУЖЈА И ОПРЕМЕ

Члан 1.

Расподела средстава за набавку оружја и опреме, врши се на основу броја наступа и броја
освојених појединачних и екипних медаља у развојном програму – дисциплине А и Б програма
Стрељачког савеза Србије и то:

1. А програм – јуниори и јуниорке ваздушним и МК оружјем

2. Б програм – пионири и пионирке ваздушним и МК оружјем

3. Б програм – кадети, кадеткиње, млађи јуниори и млађе јуниорке ваздушним оружјем

Члан 2.

Такмичења која се вреднују за расподелу су:

1. Првенство Војводине, Првенство Србије и финале Купа Србије – А програм за јуниоре и јуниорке
ваздушним оружјем (25% од укупно опредељених средстава)

2. Првенство Војводине, Првенство Србије и финале Купа Србије – А програм за јуниоре и јуниорке
МК оружјем (25% од укупно опредељених средстава)

3. Првенство Војводине, Првенство Србије и финале Купа Србије Б програм за пионире, пионирке,
кадете, кадеткиње, млађе јуниоре и млађе јуниорке ваздушним оружјем (40% од укупно
опредељених средстава)

4. Првенство Војводине и Првенство Србије – Б програм за пионире и пионирке МК оружјем (10%
од укупно опредељених средстава)



Члан 3.

Освојене медаље и наступи се вреднују:

- златна медаља – 5 бодова

- сребрна медаља – 3 бода

- бронзана медаља – 2 бода

- наступ – 1 бод

- бодови освојени на основу медаља и наступа на регионалним првенствима множе се
коефициентом 0,25

На регионалним првенствима бодује се наступ до три учесника из истог клуба по
категорији.

Члан 4.

Вредност бода зависи од износа средстава опредељених за ове намене годишњим
финансијским планом ССВ и броја бодова које су освојили такмичари из Војводине на

такмичењима из члана 2.

ПРИМЕР:

Износ који је определио УО ССВ за јуниоре и јуниорке А програм ваздушним оружјем (100.000
динара). Овај износ се дели бодовима које су освојили клубови за наступе и медаље на
такмичењима ове групе:

Клуб А       10 наступа (10 бодова)             1 златна медаља (5 бодова)

Клуб Б         5 наступа ( 5 бодова)               1 сребрна медаља (3 бода)

Клуб Ц         8 наступа (8 бодова)               1 бронзана медаља (2 бода)

Укупно наступа 23 (23 бода)

Медаље 10 бодова

УКУПНО БОДОВА: 33 ( 100.000 дин : 33 = 3.030,30 динара

Вредност бода је 3.030,30 динара



Члан 5.

Обрачун и расподела средстава врши  се након завршетка сваког појединачног програма.

Члан 6.

Средства опредељена бодовањем за стрељачке клубове могу се утрошити искључиво за
набавку специфичне стрељачке опреме: оружја, делова и додатака за оружје, стрељачких одела,
опреме за стрелишта (скат уређаји, електронске мете, доносачи мета, расвета итд).

Члан 7.

Одлуку о висини средстава за набавку оружје и опреме доноси УО приликом усвајања
годишњег финансијског плана ССВ.

Члан 8.

Набавку оружја и опреме може спровести:

- ССВ на бази предлога Стручне комисије

- Клубови-дружине чланови ССВ

Уколико набавку врше клубови-дружине, дужни су да ССВ доставе валидан финансијски
документ као доказ о наменском утрошку средстава (копије рачуна и извода из банке).

Члан 9.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Нови Сад, 24. 03. 2015.
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