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             Председник Савеза Машовић Синиша је поздравио све присутне 
делегате, госте и новинаре, чланове УО и НО  и пожелео Скупштини успешан и 
ефикасан рад. Посебно је поздравио Корицу Данета, испред Спортског савеза 
Србије, и изразио личну захвалност што ова спортска асоцијација подржава рад 
и програм нашег Савеза и подсетио да је прошле суботе управо и додељена 
Мајска награда  и то у две категорије :спортски функционер- ган. секретару 
нашег Савеза, Петковић Ненаду и најуспешнијем женском такмичару- члану 
наше репрезентације Арсовић Андреи. Председник Машовић ова признања 
доживљава и као признање ССС и стрељаштву , као најстаријем и једном од 
најуспешнијух олимпијских  спортова. Затим је позвао све присутне да  се 
минутом ћутања ода почаст свим стрељачким радницима преминулим између 
два заседања Скупштине Савеза. 
             У наставку седнице председник је прелиминарно предложио , до 
утврђивања квирума и услова за пуноважно одлучивање, састав радних тела 
Скупштине: - Радно председништво: Машовић Синиша, по функцији и 
чланови Вукићевић Милан и Ивошев Сања 
                     - Верификациона комисија: Хоман Витомир, председник и 
чланови Поповић Марија и Антонијевић Слађана 
                     - Изборна комисија : Максимовић Горан, председник и чланови 
Спасојевић Миомир и Релић Небојша   
                     - Записничар Купрешанин Слободан и оверачи записника 
Тошић Зоран и Доневић Драган  
            Скупштина је једногласно прихватила предлог радних тела 
Скупштине. 
             Председник Верификационе комисије Хоман је саопштио да је на 
седници Скупштине од 81 делегата са правом гласа присутно 47 делегата, а од 
тога из изборне јединице 1-  Војводина од  укупно 27 са правом гласа,  14 
делегата, тако да су у складу са члановима 23 и 26  Статута ипуњени услови за 
рад  и  пуноважно одлучивање. Скупштина је једногласно донела Одлуку о 
испуњености услова за рад и пуноважно одлучивање. Затим је Скупштина  
верификовала раније донету  Одлуку о саставу радних тела Скупштине. 
На  предлог председника Машовића једногласно је  донета Одлука да се  
одлучивање на Скупштини  обавља јавним гласањем, а избор за члана НО 
из изборне јединице 1- Војводина путем тајног гласања,  и у том циљу су 
обезбеђени картони и гласачки листићи. Замољени су сви  дискутанти да најаве  
дискусије, које се у складу са Пословником о раду Скупштине ограничавају на 5 
минута. Напоменуто је да право гласа имају само делегати из редовних 



чланица Савеза.  Председник Машовић је затим позвао госте да се обрате 
Скупштини.  Корица Дане је испред Спортског савеза Србије, председника 
Шоштара и ген. секретара Батеза поздравио све присутне и изразио 
задовољство и част што је присутан на Скупштини нашег Савеза, те пожелео 
успешан рад. Затим је додао да је невероватно да, с обзиром на услове рада и  
материјалне проблеме који постоје у стрељаштву, стрелци са сваког такмичења 
доносе медаље и да су први освојили квоте за предстојеће ЛОИ у Рију. Искрено 
се нада да ће ускоро и стрељачки спорт добити адекватан објекат за тренинг и 
рад стрелаца. Спортски савез Србије ће наставити да подржава активности 
нашег Савеза.  Пожелео је да стрелци опет обрадују нацију освајањем медаља 
са великих међународних такмичења и претстојећих ОИ. Машовић се захвалио 
Корици на лепим жељама, уз констатацију да су стрелци одавно заслужили  да  
имају национални тренажни центар у Београду као и да се  реконструишу други 
стрељачки објекати у  Србији.  Затим је предложио следећи 
 
                                                   ДНЕВНИ РЕД :   
 
1)Избор радних тела -Радно председништво-3 члана 
                                      - Верификациона комисија –3 члана 

                                 - Изборна комисија –3 члана 
                                 - Записничар и два оверача записника  

2)Верификација Записника са седнице Скупштине одржане 24. 04 2014. год. 
3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2014. год. 
4) Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2014. год и Извештаја 
    независне ревизорске куће о пословању Савеза за 2014. год.  
5) Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2014.год.  
6) Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за    
     2015. год. 
7) Избор једног члана Надзорног одбора из изборне јединице1-Војводина 
8) Разно 
 
            Скупштина је предложени Дневни ред без дискусусије,  једногласно 
усвојила.  
 
ТАЧКА  2: Скупштина је без дискусије једногласно верификовала записник   
                   са седнице Скупштине одржане 24.04.2014. год. 
ТАЧКА 3-6: Машовић је предложио , што је и једногласно усвојено, да се због 
ефикаснијег рада по тачкама од 3 до 6 обједињено расправља, а да се гласа по 
свакој тачки понаособ. Позвани су присутни да најаве дискусије, уз напомену да 
се седница тонски снима. Машовић је у својству председника Савеза, а на 
Скупштини је присутан као делегат СК «Смедерево», дао уводно излагање, што 
ће представљати и увод у дискусију.  Рад Савеза у 2014. години се обављао у 
оквиру делатности Савеза и удружених чланица уз пуно поштовање Закона, 
Статута и других правних аката, које је усвојио УО. Ова Скупштина је 
планирана за 25. март, али се каснило са припремом материјала. Предлаже да 
се следећа Скупштина одржи у марту идуће године. Један од разлога кашњења 
је и то што чланице не поштују годишњу верификацију као статутарну 
обавезу орочену крајем фебруара сваке године. Чланарина је минимална и 
годинама није мењана, па апелује на клубове да убудуће поштују рокове везане 
за годишњу верификацију. 



Савез је у 2014. испунио програмске циљеве. Врхунски резултати стрелаца су 
материјализовани кроз освајање олимпијских квота што је врло важно за 
позиционирање стрељаштва у првој категорији спорта. Подигнут је ниво 
масовности, а млади стрелци су показали да су спремни да наследе наше 
прослављене репрезентативце. Као потврда овога је и чињеница да су на 
последњем првенству Србије «А» програм , ваздушно оружје, одржаном у 
Војној гимназији у Београду јуниори у сениорској конкуренцији освојили сва прва 
места.» Политика једнаких  шанси « коју спроводи  Савез кроз успостављање 
јасних критеријумских такмичења и норми, показује резултате. Савез се 
определио и за задржавање масовног и традиционалног стрељаштва, што 
се показало као добра одлука, а доказ за то је велики број такмичара на 
последњем Првенству Србије «Ц» програм ваздушно оружје у Краљеву и 
оствареним пионирским резултатом од преко 190 кругова.  Савез је у сарадњи 
са НАОС-ом активно учествовао у давању предлога за нови Закон о оружју и 
муницији који се примењује од 2016. године. Закон  прописује далеко 
либералније услове за набавку, држање и коришћење спортског ваздушног 
оружја. Уредебом Владе Србије отвара се могућност да се стрељаштво врати у 
основне и средње школе кроз наставу техничког образовања.  ССС је у 2014. 
години потписао спонзорски уговор са произвођачем МК муниције ЕLЕY, који 
ће континуирано снабдевати наше репрезентативце најквалитетнијом 
муницијом уз обезбеђење награда за освојена критеријумска такмичења. 
Интереси тренерске струке су обухваћени кроз рад Комисије за дозволе за рад 
у ССС, Тренерске комисије и Удружење стрељачких тренера Србије уз израду 
нових критеријума за за усавршавање тренера. Сви започети судски спорови 
су реализовани у нашу корист, и у току је извршни поступак везан за Ковилово и 
Баулекс. Вредност потраживања је 50.000  еура за Ковилово и 26.000. за 
Баулекс уз припадајућу камату. Велики проблем у раду Савеза представља 
Закон о јавним набавкама. Због компликоване процедуре и рокова у 2014 год. 
нисмо реализовали 3 набавке.  У 2015. год.  је промењена Комисија за ЈН и 
очекујемо боље резултате. 
Ово само показује да убудуће Савез мора да обезбеди сопствене приходе, 
јер сваки ванредни расход блокира рад Савеза, а то се увек дешава почетком 
године, када је угрожен наступ репрезентације на међународним такмичењима. 
У том циљу треба активност усмерити на обезбеђење квалитетних спонзора и 
активирати рад «Шампион комерца» на остваривање сопствених прихода. 
Организована поправка оружја мора да заживи, да се осети већа помоћ 
Савеза према чланицама кроз набавку новог и прерасподелу оружја које је 
власништво ССС ,а по разним основама се налази у клубовим и код стрелаца.    
 На крају уводног излагања Машовић је похвалио рад комисија које су  као 
радна тела УО  дале велики допринос успешном  раду Савеза. У протеклом 
периоду одржано је 15 седница УО, од тога 5 електронских. Затим је отворио 
расправу по тачкама од  3 до 6. 
  Армуш Милан, делегат СД» Чика Мата» из Крагујевца, је поставио питање 
да ли је дефинисана тачка  Разно , собзиром да се његова дискусија не односи 
на тачке од 3 до 6. Одговорено је да ће се под тачком Разно расправљати када 
се исцрпи дневни ред. 
  Марковић Бобан, делегат СК «Бор 030» из Бора и председник Удружења 
стрељачких тренера Србије је поздравио све присутне и пожелео успешан 
рад. Похвалио је скупштински материјал о оценои га  квалитатним и 
прегледним. Оно што замера се односи на део који је везан за рад «Шампион 



комерца»и његове  улоге у раду Савеза. Убудуће треба прецизирати финансије 
овог предузећа, које мора да егзистира  из више  разлога, и  финансије  ССС. 
Колика је корист Савеза од тога што «Шампион комерц»  спроводи и наплаћује 
таксе за дозволе за безбедно руковање  оружјем. Крајње је време да «Шампион 
комерц» почне да остварује приходе и тако  помогне и  удруженим чланицама. 
Удружење стрељачких тренера Србије је формирано 2008. год.  на иницијативу 
Владимира Јевтића и у старту из субјективних и објективних разлога није 
прихваћено од самих тренера. Протеком времена оно се профилисало кроз 
врхунске резултате наших стрелаца,  па се може говорити о српској школи 
стрељаштва. Постоји добра интеракција тренер- спортиста и обратно  која 
доноси врхунске  резултате, који нас опет  сврставају међу  водеће стрељачке 
нације. УО подржава рад тренерске организације, нарочито формирањем 
Тренерске комисије, која постаје радно тело УО. Рад тренерске организације ће 
се значајно активирати после ове Скупштине, када ће се УО предложити 
усвајање  низ правилника везаних за тренерски рад, као што је рангирање 
тренера, прављење методологије рада тренера у клубовима који се баве «Ц» 
програмом и израда критеријума за усавршавање трнерског кадра. 
  Срећко Пејовић- спортски директор репрезентације је поздравио све 
присутне и додао да је у својству шефа стручног тима задовољан досадашњим 
резултатима. Репрезентација се тренутно налази у фази великих припрема и 
такмичења за освајање квота за ЛОИ. Остварени резултати гарантују опстанак 
стрељаштва  у првој категорији спортова . Репрезентација је у пуном погону, а 
три златне медаље  освојене на СК у Форт Бенингу-САД  дају» позитиван 
ветар» за освајање још које квоте на СК у Минхену и ЕП у Марибору. Мешовита 
екипа мл. јуниора и јуниорки су показали квалитет пласирањем на Финале 
европске лиге младих, које се одржава у Шведској у октобру. Ово уједно и 
показује да постоји прикључак између старијих репрезентативаца,  који су на 
заласку каријере и   младих стрелаца који се боре за своје место у 
репрезентацији. Успех наше репрезентације ће умногоме зависити од 
материјалних средстава и новца којим ће располагати Савез. Пејовић се на 
крају захвалио својим сарадницима , репрезентативцима и клубовима без чијег 
ангажовања Савез сигурно не би постигао овакве резултате.  Посебно је 
изразио захвалност МОС-у, ОКС и Спортском савезу Србије, без чије помоћи 
ССС сигурно не би остварио овакве резултате.  
  Армуш Милан, делегат СД» Чика Мата» из Крагујевца је поздравио све 
присутне, а затим је изразио лично незадовољство непоштовањем стрељачких 
такмичарских правила. Сигуран је да овакве информације долазе до Судијске 
комисије, али се ништа не ради да би се оваквом понашању стало на пут. 
Комесар би требало да упути допис да се на такмичењима морају поштовати 
правила такмичења која обухватају између осталог  и дрес-код. Технички 
делегати  неправилности не констатују у билтенима, па се прави привид да је 
све у реду. Није му познато зашто се више не врши техничка контрола. Није 
оправдање да се због недостатака новца користи неисправна опрема и оружје. 
« Ко није спреман да стане у ред легалности, нека се не такмичи»- завршен 
цитат. На крају дискусије је поставио питање да ако се техничка контрола врши 
на ИПБ, зашто се иста не обавља  и на Колима купова. Да је контрола чешћа, 
не би се десило да се на СК у Форт Бенингу дисквалификују два члана наше 
репрезентације због неисправне опреме .  
  Хоман Витомир, делегат СД «Палилула» из Београда и председник 
Судијске комисије, је поздравио присутне, и као прозван је у обавези да да 



одговоре на постављена питања. Нису му познати пропусти са свух такмичења, 
већ само са оних где технички делегат напише своја запажања у Протоколу 
такмичења, кога иначе потписују три члана уз  оверу печата организатора. По 
принципу не замерања, после сваког такмичења појединци изражавају 
незадовољство поводом неправилности. И сам поставља питање зашто се на 
уочене пропусте не улажу приговори и жалбе. Наши правилниоци, за разлику 
од других спортова не прописују казну за пропуст судије, нпр забрана суђења 
од 6 до 12 месеци. Лично се залаже за то да технички делегат дође на 
такмичење дан раније, а не један сат каква  је сада пракса, чиме би се 
обезбедило довољно времена да се исправе пропусти организатора и 
предупреде нове грешке . Међутим то је нови велики трошак који организатор 
не може да покрије из котизација. Техничка контрола се врши само на великим 
такмичењима , јер сама по себи повлачи додатна средства. Сигурно је да 
дотрајала опрема и оружје нису по правилима ИССФ, али да ли због тога трба 
забранити наступ већини од 58 клубова који су наступали у Краљеву или наћи 
неку средину. На крају је додао да је дискусија Армуша на месту, али да ли се 
тренутно нешто може поправити, а не исећи грану на којој седимо.  
   Машовић је подсетио присутне да се треба држати дневног реда. До УО 
долазе сличне информације везане за рад техничких делегата, јер они имају и 
друга задужења , а не само да прате  оно што се дешава на ватреној линији. 
Морамо се држати правила такмичења, али да ли смо свесни капацитата наших 
удружених чланица. По овом питању треба посебно дискутовати, али и наћи у 
свему праву меру.  
  Матић Зоран, делегат СК «Центар» из Београда је приметио да је 
скупштински материјал написан шаблонски и да би требало да садржи део који 
се односи на попис имовине Савеза, који је по њему битан а да ни један ранији 
извештај није садржао информације о томе. Шта је са и где је оно  оружје чији је 
власник Савез; да ли се налази у поседу удружене чланице или је она угашена , 
па против одговорних треба поднети одговарајуће пријаве.Око»Шампион 
комерца» се води стална полемика чега је и колико власник и то треба јасно 
рећи. Примена  усвојеног Закона о приватном обезбеђењу, као једна од 
будућих  активности »Шампион комерца« је тек од 2017. године. Предлаже да 
се стан у Косовској,  ако је празан, претвори у репрезентативан канцеларијски  
простор какав заслужујестрељаштво и ССС.  
   Машовић је у вези имовине Савеза одговорио да је и у материјалима поново 
дата власничка структура по којој је Савез укњижени власник стана у Косовској; 
да је  на стрелишту «Царева ћуприја» држалац објеката и земњишта која су у 
власништву Р Србије;а да је већински власник привредног друштва «Шампион 
комерц»доо. у 96,64%. «Шампион комерц» као правно лице не поседује 
власничке улоге ни у чему. Што се тиче стана у Косовској УО је врло студиозно 
и озбиљно разматрао шта радити са овом непокретношћу. Размишљања се 
крећу од продаје и куповине друге непокретности и улагањау опрему и сл. па до 
издавања у закуп. У сваком случају све одлуке УО су на сајту ССС у року од 7 
до 10 дана од доношења. Што се тиче поменутог оружја, урађен је попис и на 
Стручној комисији је да да предлог о евентуалној прерасподели. Пошто се више 
нико није јавио за дискусију Машовић је ставио на гласање тачке од 3 до 6.  
Скупштинаје једногласно усвојила материјале:  
 ТАЧКА  3 - Извештај о раду Савеза за 2014. год. 
 ТАЧКА  4 - Финансијски извештај за 2014. год. и Извештај  независне 
                     ревизорске   куће о пословању Савеза за 2014. год.  



 ТАЧКА  5 - Извештај Надзорног одбора Савеза за 2014.год.  
ТАЧКА  6 - Програм рада и Финансијски план Савеза за   2015. годину.  
 
ТАЧКА  7-  Одлуком Радног председништва, одређена је пауза од 15 минута, 
како би Изборна комисија организовала гласање за избор једног члана НО из 
изборне јединице 1- Војводина (уместо преминулог члана НО Шабановић 
Звонка).  Максимовић Горан је у својству председника Изборне комисије 
известио Скупштину да је од 27 удружених редовних чланица из изборне 
јединице1-Војводина, седници Скупштине присутно 14, те да су свих 14 делата 
са правом гласа гласали за јединог кандидата  Иду Кабок.    Скупштина је 
једногласно верификовала избор Иде Кабок-  из изборна јединица 1-
Војводина за члана НО ССС са мандатом до краја мандата овог сазива 
Скупштине.    
 
ТАЧКА  8 – Машовић је дао реч Јанић Милану, делегату СК «Спартак» из 
Суботице, који је једини у писаној форми  пријавио дискусију по овој тачки. 
Јанић је дао пар предлога везаних  за «Ц» програм. Предлаже да се варти 
такмичење Куп Србије на серијској мк пушци- дисциплина 40 л или 3х20,- екипа 
од 4 члана, а разлог је што у «Ц» програму недостаје такмичења. Затим је 
предложио  да се на Првенству Србије «Ц» програм  уведе, као и на 
међународним такничењима на ваздушном програму,  категорија «микс». 
Календар на мк оружју «Ц» програм треба ускладити са  војничком пушком. 
Залаже се да се такмичари из»А» и «Б» програма не могу такмичити у «Ц» 
програму због разлике у квалитету и подсетио да је некад био одвојен 
међународни и домаћи програм. И на крају предлаже да се из разлога очувања 
традиције у годишњем проглашењу најуспешнијих клубова , стрелаца и тренера  
уврсти  и проглашење најуспешнијих на војничкој пушци. Закључујући дискусију 
Јанић је додао да нема разлога да, ако Савез није у могућности да обезбеди 
снајперску муницију, такмичари не користе своју.  
  Машовић се захвалио на предлозима, уз примедбу да Савез није крив што 
није набављена снајперска муницуја, већ  постоје законска ограничења у ВС. 
УО је о неким предлозима већ расправљао и очекује се конкретизација вазана 
за традиционална такмичења и награђивања. Председник се на крају седнице 
Скупштине још једном захвалио свим присутним на  ефикасности и кооператив- 
ности. 
 Седница је закључена у 14,15 часова. Записник је састављен 29.05. 2015. г.        
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