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 Господине Председниче, 

 

 

 Част ми је да Вам се у име најстаријег и најуспешнијег олимпијског спорта Републике 

Србије обратим пошто налазим за потребно да Вас обавестим следеће:   

   

  Стрељачки савез Србије основан је 1887. године, један је од најмасовнијих спортова у 

нашој земљи, са првим међународним наступом 1909.године на Светском првенству војничком 

пушком у Хамбургу, од када је и члан Међународне светске стрељачке федерације и од када се на 

међународној сцени такмиче српски стрелци, осим када су били ратови. 

  

По броју до сада освојених медаља стрељачки спорт је најуспешнији олимпијски спорт 

Србије. 

Стрелац Јасна Шекарић је 2001.године од стране Међународне стрељачке федерације 

проглашена за стрелца Миленијума. 

 

 На последњим Олимпијским играма одржаним 2012.године у Лондону, од 4 олимпијске 

медаље које су освојили спортисти Србије, 2 медаље су освојили стрелци. Сребрну медаљу Ивана 

Максимовић, пушком и бронзану медаљу, Андрија Златић, пиштољем. Тада је златну медаљу 

освојила Милица Мандић у теквондоу и бронзану ватерполо репрезентација. 

 

 Наше спортске програме материјално подржава Влада републике Србије преко ресорног 

Министарства за спорт и омладину, Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије, на 

чему се и овом приликом захваљујемо. 

 Не располажемо ни са једним модерним адекватно опремљеним стрелиштем у земљи, нити 

је у погледу изградње адекватног стрељачког објекта у Србији било улагања у последњих више 

деценија, тако да своје врхунске резултате остварујемо тренирајући на тренутно расположивим 

стрелиштима у земљи и повременим припремама на адекватним стрелиштима у иностранству. 

(Напомињемо да је стрелиште у Ковилову приватно и служи за гађање летећих мета а не наших 

дисциплина). 

 

 На све ово смо навикли, али смо непријатно изненађени може се слободно рећи  

дискриминаторским третманом у последње време. 
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 У 2014.години српски стрелци су на Европском првенству ваздушним оружјем у Москви 

освојили 3 медаље, 1 златну медаљу екипно (жене-пушка), 1 сребрну медаљу појединачно (Андреа 

Арсовић) и 1 бронзану медаљу појединачно (Ивана Максимовић). 

 На Светском првенству малокалибарским оружјем у Гранади, Шпанија, освојили смо 3 

медаље, 1 златну медаљу (жене-пиштољ) и две бронзане медаље (мушкарци-пушка и жене-пушка), 

чиме смо били 20. по броју освојених медаља од 94 земље. 

 Тада су освојене две олимпијске квоте за предстојећу Олимпијаду у Риу 2016.године, 

(Андреа Арсовић и Јасна Шекарић) и то су једине олимпијске визе које има целокупни 

српски спорт у овом тренутку. 

 На Европском првенству ваздушним оружјем, одржаном 3-8.03.2015.године у Арнхему, 

Холандија, српски стрелци су освојили 4. медаље.  

 Златна медаља у миксу пушка- Андреа Арсовић и Милутин Стефановић (као Ивана 

Шпановић, атлетика), сребрна медаља појединачно- пиштољ-Дамир Микец (као Асмир 

Колашинац, атлетика), бронзана медаља екипно-мушкарци пиштољ и бронзана медаља екипно-

јуниорке пушка. 

 Ови успеси стрелаца и српског спорта су стидљиво медијски пропраћени, са часним 

изузецима, (Политика и Спортски журнал). Честитку путем саопштења медијима упутио нам је 

министар Вања Удовичић. 

 Истовремено су нам одлуком Министарства за спорт и омладину за 2015.годину умањена 

програмска средства за 23% у односу на прошлу годину, што је угрозило могућност освајања још 

олимпијских квота за Олимпијске игре 2016. у Риу, као и остваривање других програмских здатака 

Савеза, у вези са чиме се ради на превазилажењу овог проблема. 

    

 После свега што су учинили и што чине за међународну афирмацију српског спорта и 

Републике Србије, стрелци и стрељачки радници Србије не могу да разумеју зашто се наведене 

ствари дешавају и чиме су заслужили овакав третман, који доживљавају као игнорисање. 

 

 Ви нам никада нисте честитали ни на једном нашем међународном успеху. 

 

 Напомињемо да је стрељаштво због специфичности своје спортске вештине, кроз историју, 

старију и скорију, као ретко који спорт, дало велики допринос одбрани слободе и виталних 

националних интереса наше земље. 

 Због свега наведеног позивамо Вас да нас посетите пошто имамо жељу да Вас непосредније 

упознамо са нашим радом, успесима и проблемима. 

 

 С поштовањем, 

 

 Б е о г р а д     Председник Стрељачког савеза Србије 

 20.03.2015.год.     Синиша Машовић 
 
 

 


