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СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 

ЗАПИСНИК 
 

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ОДРЖАНЕ 24.04.2014 ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ 
У 12:15 ЧАСОВА, У САЛИ СО НОВИ БЕОГРАД 

 
Председник Стрељачког савеза Србије, Синиша Машовић, је у својству 
председавајућег Скупштине  отворио седницу и поздравио све присутне и 
захвалио им се на присуству.Посебно је поздравио Данета  Корицу и Немању 
Светлићчића из Спортског савеза Србије, представнике  штампаних и 
електронских медија, чланове УО, НО и присутне представнике удружених 
чланица.  
У ССС је за 2014 годину  верификовано 77 редовних и 9 придружених чланица, а 
да је за одлучивање потребно да присуствује најмање 39 односно 26 (по 1/3 
систему) опуномоћених представника радовних чланица. 
Машовић је истакао да, уколико се према извештају верификационе комисије 
стекну статутарни услови за пуноважано одлучивање, усвојиће се предложени 
Дневни ред и потрврдити одлуке о избору радних тела.  
 
Председавајући је дао предлог радних тела Скупштине: 
За радно председништво:  
-Синишу Машовића за председавајућаг, Јована Половину и Драгана Марковића, 
за чланове.  
Предлог је једногласно усвојен. 
За Верификациону комисију:  
-Витомира Хомана, за председника, Марију Поповић и Небојшу Релића, за 
чланове.  
Предлог је једногласно усвојен. 
За Изборну комисију 
-Горана Максимовића за председника, Миомира Спасојевића и Радослава Ружића  
за чланове 
Предлог је једногласно усвојен 
За записничара: 
-Купрешанин Слободана 
Предлог је једногласно усвојен;  
За овериваче записника: 
- Мариа Блажака и Зорана Тошића 
Предлог је једногласно усвојен. 
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Напоменуо је да право учешћа у дискусији имају чланови Скупштине, чланови 
Надзорног одбора и позвани гости, а остали само по одлуци Скупштине.  
 
Хоман Витомир, председник Верификационе комисије је известио Скупштину да 
је од 77 редовних чланица са овереним пуномоћјем присутано 39 представника, 
па је испуњен услов за пунуважно одлучивање. Такође је констатовао да је од 20 
редовних чланица из изборне јединице 2- Град Београд, присутно 15 
представника, чиме су се стекли услови за пуноважан избор једног члана УО ССС. 
Синиша Машовић као председавајући је предложио да се усвоји извештај 
Верификационе комисије, те да Скупштина потврди избор радних тела . 
 
    Скупштина је једногласно потврдила избор радних тела Скупштине и 
усвојила извештај Верификационе комисије. 
      По усвајању извештаја Верификационе комисије седници Скупштине је 
приступио и опуномоћени представник СК»Центар» из Београда, тако да је 
Скупштини присуствовало  укупно 40  представника редовних чланица.  
 
Председавајући је затим предложио да се скупштинске одлуке доносе јавним 
гласањем, а да се избори  за једног члана УО из Изборне јединице2- Град Београд 
обаве тајним гласањем. 
 Предлог је једногласно усвојен. 
 
Скупштина је једногласно усвојила следећи 
 
             ДНЕВНИ РЕД 
1. Избор радних тела седнице: Радног председништва-3 члана 

                                            Верификационе комисије-3 члана  
                                            Изборне комисије-3 члана 
                                            Записничара и два оверача записника 

2.  Верификација Записника са седнице Скупштине Савеза одржане 28.03.2013 
3.  Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2013.годину 
4.  Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2013.годину и  
      извештаја независне ревизорске куће о пословању Савеза за 2013. годину                                  
5.  Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2013 годину. 
6.  Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијско плана Савеза за 2014. 
7.  Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута Савеза 
8.  Избор једног члана УО из изборне јединице2- Град Београд 
9.  Разно 

 
 
 
 Радни закључци 

 По тачкама 3 и 4 ће се водити обједињена расправа, а гласаће се за сваку тачку 
појединачно. По пословнику појединачна дискусија се ограничава на 5 минута. 
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ТАЧКА 2 
 
Скупштина је без дискусије једногласно верификовала Записник са седнице 
Скупштине Савеза одржане 28. 03.2013. године. 
  
ТАЧКЕ 3 и 4 
 
Бобан Марковић, делегат СК «Бор 030»,је   из оцену да се осећа напредак у раду 
ССС, дао пуну подршку новоизабраном руководству. Похвалио је бољу 
информисаност, нарочито сајт Савеза. Рад репрезентације је уделу утрошка 
средстава , много транспарентнији; тачно су дефинисани критеријуми за састав 
екипа, знају се критеријумска такмичења; боља је комуникација са клупским 
тренерима. Оно што замера, односи се на Уредбу  владе Србије из 2009, која је 
потпуно игнорисала категорију  личних тренера. Ова категорија је у скоро свим 
појединачним спортовима неоправдано занемарена када су у питању национална 
признања и награде за остварене резултате такмичара. Лични тренери су у 
стрељачком спорту покретачи, обављају најодговорнији посао у клубовима, јер 
раде са најмлађим узрасним категоријама и одговорни су за више од 80% 
функционисања у клубовима. Закон о спорту и Уредба би морали да признају 
постојање категорије личних тренера и да се прилагоде и њиховим потребама, те  
да адекватно буду награђени за свој рад.  На крају је додао да се касни са 
издавањем дозвола за рад тренерима, а тиме клубови имају штете, јер не могу да 
конкуришу за средства у буџетима локалних самоуправа. 
 
Дане Корица  је испред Спортског савеза Србије, председника Шоштара и Ген. 
секретара  Батеза поздравио је  све присутне и нагласио је да је Стрељачки савез 
један од најбољих и најжилавијих Савеза. Честитао на оствареним резултатима и 
пожелео освајање што више квота за ЛОИ у Риу, као и медаља на предстојећем 
Светском првенству. Поносан је на све стрелце, тренере и управу.   Жао му је што 
на Скупштини нису присутни и представници МОС-а и ОКС-а, који су најпозванији  
да дају информацију везану за личне тренере. Лично сматра да су лични тренери 
исто што и инжењери у фабрикама, без њих се не може, а да се и поред доброг 
рада увек награђују неки други. Уредба је делом и злоупотребљена, па се дешава 
да  у 4 године један олимпијски кандидат има 4 тренера, а да су истовремено 
рођаци и пријатељи. Следе измене Закона о спорту и то је прилика да се ово 
питање реши. Пожелео је да у овој години, као и у атлетици, почне са изградњом 
стрељачког центра. Сарадња ће се успешно наставити, а Спортски савез Србије 
ће у границама својих могућности помоћи стрељаштву. На крају је зажелео 
успешан и ефикасан рад Скупштине. 
 
На питање Фатића да ли су сви клубови-дужници платили Савезу дуг на рате, 
одговорено је да су сви клубови платили дуг у складу са динамиком утврђеном 
уговорима, Да није тако, неки клубови-дужници не би могли да наступе на  
Државном првенству. Динамику отплате дуга прати и нотира Стручна служба, а 
санкција забране наступа је на снази. 
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Председник Машовић је приметио да нема представника МОС-а и ОКС-а, да 
Савез добро сарађује са овим институцијама и да их је вероватно нешто спречило 
да присуствују  овој Скупштини. Као Председник УО и Савеза лично се залаже да 
се очува оно што је позитивно, а то је висок ниво репрезентативне селекције и  и 
што више освојених медаља. Лично се на томе захваљује Горану Максимовићу, 
доскорашњем ВД селектору. Ако се по јутру дан познаје, онда и нови спортски 
директор репрезентације Пејовић Срећко и освојене 3 медаље на ПЕ у Москви 
2014. гарантију квалитет и континуитет освајања медаља на међународним 
такмичењима. И поред великих проблема Савез је у 2013. успео да испоштује у 
потпуности календар такмичења. 
  Новоизабрани УО се у потпуности залаже за афирмацију и поштовање Закона и 
Статута, што до сада није увек био случај. До ове скупштине је одржано 13. 
Седница УО од чега 5 електронских. УО је и поред рада без једног члана (који није 
био изабран на Скупштини) показао велику одговорност тако да су на свим 
седницама присуствовали скоро сви чланови, који су показали одговорност и 
конструктивност у раду на чему им је изражена захвалност. Напор је уложен у  
усаглашавање правне регулативе, доношење нових правилника, што је и законска 
обавеза, и решавања актуелних проблема.  Формиране су све комисије 
предвиђене Статутом, осим Комисије за информисање и маркетинг због 
предстојећих измена Статута и од свих комисија се тек очекује право ангажовање. 
Досадашња Комисија за информисање је и до сада обављала послове из своје 
уибичајене надлежности, а проблематика информисања јавности у 2013.години је 
била на завидном нивоу.    
           Што се тиче издавања дозвола та рад, УО је усвојио Правило о дозволи за 
рад спортских стручњака у ССС, одредио накнаду за издавање лиценци и 
формирао Комисију за издавање дозвола за рад, а оно што недостаје је један 
члан Комисије које упућује високошколска установа са којом Савез сарађује.  У 
најскорије време ће ова Комисија почети са издавањем дозвола, а о условима сви 
заинтересовани се могу информисати на сајту Савеза. Што се тиче личних 
тренера , МОС је формирао радну групу з измену више правилника, а наш Ген. 
Секретар Ненад Петковић је члан те групе, па ће УО Савеза своје интересе моћи 
да оствари са ове позиције. Изабран је и Спортски директор репрезентације, а да 
је избор добар показују већ освојене медаље и организованији приступ у раду 
државне селекције.Склопљен је спонзорски  уговор са  произвођачем МК муниције 
„ЕLEY“, који ће омогућити контиуирано снабдевање  репрезентације 
најквалитетнијом муницијом. 
    УО је доста ангажовања усмерио на заштиту имовине Савеза као и на наплату 
својих потраживања. Свима је познат проблем који је Савез имао, и има, са БГ 
СЦ“Ковилово“ и „Металија експорт импорт“ д.о.о. Како дуг није ни до данас 
наплаћен , против ових дужника је у 2014. покренут судски спор пред Привредним 
судом у Београду. Стан у Косовској 9, власништво Савеза, је 03. 04. 2014. судски 
исељен од закупца „Баулекс“ д.о.о, и против њега је такође покренут судски спор 
за неплаћање закупнине. 
    Нарочиту активност УО је усмерио на решавање проблема настали усвајањем 
Предлога плана детаљне регулације историјско културно просторне целине  
Хиподром- Топчидер 2- који се односи на Стрелиште „Царева ћуприја“. Позитивно 
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је то што је планом задржано стрелиште на постојећој локацији, али ле дозвољена 
квадратура и спратност која не дозвољава изградњу ни изблиза квалитетног  
стрељачког објекта, који би задовољио минималне услове за тренинг и 
такмичења. У цео поступак се активно укључило и МОС, које у потпуности 
подржава наше интересе и потребе. Коначна инстанца за одлучивање је 
Скупштина града Београда, и УО ће у сарадњи са МОС-ом уложити максималан 
напор да се усвоје планска акта која омогућавају Савезу да изгради иоле 
пристојан стрељачки објекат. 
   Савез је активно учествовао у изради Нацрта новог Закона о оружју и муницији 
који би требало да поједностави   стрељачким клубовима набавку, ношење и 
чување ваздушног спортског оружја и преноса истог преко границе.  
   Посебну пажњу Савез мора да усмери кроз маркетиншку активност и искористи 
резултате репрезентације у циљу остваривања финансијских ефеката, да 
остварити већи приход и за стрелце и за стрељачки спорт. У том циљу се очекује 
повезивање са озбиљном маркетиншком агенцијом. Такође  треба и “Шампион 
комерц“д.о.о. ставити на здраве основе и омогућити успешно пословање. Самим 
тим ће и удружене чланице имати много више користи, која је до сада била врло 
скромна. 
    Савез мора своје активности усмерити и на омасовљавање стрељаштва како по 
броју активних клубова и чланства у истим , тако  и на много бржем развоју 
репрезентативног  подмлатка. То ће бити и један од важних задатака СДР. 
На крају излагања Председник Машовић се извинио што је прекорачио време за 
дискусију, али је за овим имао потребу пошто је ово његово прво обраћање 
Скупштини.  
По тачкама 3 и 4 је завршена дискусија 
 
Скупштина је једногласно усвојила Извештаја о раду Савеза за 2013.годину 
 
Скупштина је једногласно усвојила Финансијског извештаја Савеза за 
2013.годину и  извештаја независне ревизорске куће о пословању Савеза за 
2013. годину                                  
          
 
 
ТАЧКА 5 
 
Ненад Путник је испред НО прочитао извештај  НО Савеза за 2013. Извештај     је 
припојен  Скупштинској документацији. 
Извештај Надзорног одбора ССС за 2013. годину је без дискусије  
једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 6 
 
Срећко Пејовић је поздравио све присутне и још једном се захвалио што је 
изабран за Спортског директора репрезентације, и да му је част и велика обавеза 
што ће предводити нашу селекцију до ЛОИ у Риу. За 5 месеци, од када је изабран 
за СДП, успео је да настави са континуитетом освајања медаља сениорских 
категорија, али су и освојене 2 квоте за учешће на ОИ младих, што је посебан 
успех. Поздравља квалитетан рад по клубовима и обећава много бољу сарадњу 
са клупским тренерима. Формиран је стручни штаб репрезентације, који је 
направио јасне критеријуме за квалификациона такмичења, коришћење опреме и 
оружја, а остварена је и одлична сарадња са Стручном комисијом. Циљ је 
подмладити репрезентацију најквалитетнијим јуниорским категоријама које би 
после Риа требало укључити у нови олимпијски циклус. Пејовић је на крају 
излгања  захвалио   УО, СШР и клубовима и истакао да очекује добра резултате, 
али и добар амбијент за рад.  
  
Фатић Далибор је поздравио све присутне и покушао да укаже на одређене мане 
у раду Савеза. Рад и амбијент у коме ради канцеларија не прати резлтате и 
успехе репрезентације. Десило сед да у канцеларијаме нема никог иако је радно 
време  Стрелиште се годинама не одржава како треба за шта су криви делимично 
и клубови који користе исто. У магацину мора стално бити квалитетне муниције, 
није допустиво да пред крај сезоне у магацину нема дијабола за пушку. Треба 
испитати цену од1240 динара за дијаболе, када се тестиране могу набавити за 8 
еура. МК тренажна муниција се може набавити код другог добављача за 70 еура 
за 1000 комада, а у магацину Савеза је 14 динара комад. Више пута је указивано 
на лош квалитет мета (примера ради од 5000 комада 2000 је шкарт), а регионална 
такмичења су пуцана на метама које имају мањи центар. “Шампион комерц“  би 
требало да поради на идеји да се ватрено стрелиште више користи, а тим и 
заради више, собзиором да је једино у граду на коме се могу упуцавати карабини 
и ловачко оружје. На крају дискусије је нагласио да су ове критике крајње 
добронамерне и да имају за циљ побољшање рада Савеза. 
 Машовић је одговорио да је свака конкретна и добронамерна критика 
добродошла. УО није у протеклом времену успео да стави ове проблеме на 
дневни ред, али већ постоји идеја да се кроз развојни програм обезбеди извесна 
количина  муниције као помоћ клубовима. Може се урадити и анализа цене 
муниције, али се мора знати да је  на све што уђе у Магацин Савеза  плаћен ПДВ, 
царине и друге неопходне таксе. Овим је дискусија закључена. 
  
Скупштина је једногласно усвојила Програма рада и Финансијско плана Савеза за 
2014 годину. 
 
 
ТАЧКА 7 
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Машовић је подсетио представнике да је предложеним изменама и допунама 
Статута испоштована иницијатива Скупштине из 2013. године о оправданости 
формирања четвртог региона. У понуђеној Одлуци о изменама и допунама 
Статута ССС, дати су образложени предлози и коначан текст.  
 Скупштина је без дискусије једногласно донела Одлуку о изменама и 
допунама Статута ССС. Овлашћује се Ген. секретар Ненад Петковић, да као 
лице овлашћено за заступање Савеза, по питању измена и допуна Статута,  
предузме све законом предвиђене  правне радње пред надлежним органима 
у циљу верификације измена и допуна Статута ССС.  
 
 
 
ТАЧКА 8 
 
 

МАШОВИЋ је подсетио да на предходној Изборној скупштини није изабран 
један  члан за УО ССС из изборне јединице2.-Град Београд. Председник је 
расписао Изборе у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.  Из СС 
Београда је стигао предлог за сљамо једног кандидата , а то је Миле Ђапић. 
Затим је позвао Горана  Максимовића, председника изборне комисије са објасни 
начин избора 
 Максимовић је образложио да гласају само представници изборне јединице 2 –
Град Београд и то заокруживањем  за - против испод имена кандидата. Затим је 
прозивком поделио гласачке листиће. По завршеном гласању, Изборна комисија 
је обавестила скупштину да је од 16 присутних делегата са правом гласа  из 
изборне јединице 2- Град Београд, за Милета Ђапића гласало 15, а 1 против, 
чиме је изабран за члана УО ССС. 
 На основу Статута и Пословника Скупштина је једногласно верификовала 
избор Милета Ђапића за члана УО ССС.  
 
9 ТАЧКА 
 
Машовић је дао обавештење да је Савез обезбедио средства за исплату награда 
за резултате из 2008, и  тиме поступио по одлуци Скупштине. Исплата би требало 
да буде за пар дана,  до 1 маја. 
 Постављено је питање везано за лекарске прегледе, цену коштања истих. 
Одговорено је да је то обавеза утврђена Законом о спорту и да је за све стрелце- 
такмичаре обавезна од октобра ове године а потврда лекара важи  6 месеци. 
Преглед кошта од 540 до 670 динара, а неке локалне самоуправе рефундирају 
трошкове. Уо ће већ на следећој седници покренути питање штампања 
стрељачких књижица и картона – потврда о обављеном лакарском прегледу, без 
кога такмичар неће моћи да наступи на такмичењима по календару ССС. 
Машовић је на додао да је у изради адресар свих верификованих клубова, који ће 
бити окачен на сајт Савеза, па ако неких измена има , позива клубове да се јаве у 
канцеларију Савеза. 
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 На крају Седнице Председавајући се захвалио  свим делегатима на сарадњи и 
позвао присутне на пригодан коктел у холу скупштинске сале. 
 
Седница је завршена у 14 : 50 часова  
Записник је састављен 02. 04 2014. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                             ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА 
Слободан Купрешанин                                               1.  Марио Блажак 
 
                                                                                      2.  Зоран Тошић 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
Синиша Машовић 


