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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ
СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 21. ФЕБРУАРА 2017.
ГОДИНЕ У САЛИ 1 ГО НОВИ БЕОГРАД

Седницу је у 13,20 часова отворио председник Савеза Синиша Машовић.
који је поздравио све присутне представнике удружених чланица, госте,
представнике медија, стрелце и стрељачке раднике и пожелео успешан
рад Скупштине. Затим је ставио на гласање предложени дневни ред.
Скупштина је једногласно усвојила предложени
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 Савеза одржане
31. маја 2016. године
3. Спровођење избора за органе Стрељачког савеза Србије
4. Разно
ТОК СЕДНИЦЕ
ТАЧКА 1- Скупштина је на предлог председника, једногласно усвојила
састав радних тела:- Радно председништво- Синиша Машовић- по
Статуту председавајући , Драган Алимпијевић и Обрад Стевановић чланови. Радном председништву ће помагати ген. секретар Ненад
Петковић.
Верификациона комисија-Жељко Лазић-председник,
Марија Поповић и Бојана Николић – чланови.
Изборна комисија- Небојша Релић – председник,
Драган Марковић и Бобан Маринковић- чланови
Записничар –Слободан Купрешанин и
Оверачи записника- Драган Милосављевић и Зоран
Матић.

Председник је позвао све представнике удружених чланица да предају
своја оверена овлашћења Верификационој комисији. Док је заседала
Верификациона комисија, председник је позвао све који желе да
дискутују, да писмено најаве своје дискусије. Такође је подсетио делегате
на одредбе Статута које се односе на кворум и предложио да , с обзиром
да је он један од кандидата за председника, тачку 3-Спровођење избора за
органе Савеза, води Обрад Стевановић. Скупштина је једногласно
прихватила предлог председавајућег.
Председник Верификационе комисије Лазић је прочитао извештај којим
се констатује да је од укупно 84 представника овлашћених чланица
присутно 83, чиме су испуњени услови за пуноважно одлучивање.
Председник се захвалио свим делегатима на рекордном присуству.
Скупштина је једногласно прихватила извештај Верификационе комисије,
а затим је једногласно донета Одлука о испуњености услова за рад и
пуноважно одлучивање.
Такође су једногласно верификоване Одлуке о усвајању Дневног реда
и Избору радних тела Скупштине.
На предлог председника Скупштина је једногласно донела Одлуку да
се у свим тачкама гласа јавно , сем у тачки 3- Избори за органе ССС –где
ће се гласати тајно, путем гласачких листића. Верификациона комисија је
сва овлашћења делегата предала Изборној комисији.
ТАЧКА 2- Скупштина је једногласно верификовала Записник са седнице
Скупштине Савеза одржане 31. маја 2016. године.
ТАЧКА 3- Председавање Скупштином је преузео Обрад Стевановић,
који је дао напомене утврђене Статутом Савеза и Пословником о раду
Скупштине везане за начин избора за органе Савеза. Подсетио је да је
председник Машовић у складу са Статутом Савеза 23. новембра 2016.
расписао изборе за органе ССС. Управни одбор је на седници од 31. 01.
2017. усвоио листу кандидата за председника, Управни и Надзорни одбор
Савеза и исту објавио на сајту ССС. У роковима предвиђеним Статутом
председник Машовић је заказао Редовну седницу изборне скупштине ССС,
а стручна служба Савеза је на време доставила скупштински материјал
свим чланицама са правом гласа. Гласачки листићи су штампани у три
боје по изборним јединицама, а гласање се врши заокруживањем броја
испред имена кандидата. За председника Савеза гласају сви делегати, а за
чланове УО и НО по изборним јединицама, којих има три. Затим је
прочитао комплетну листу кандидата за органе ССС.
Председавајући Стевановић је предложио, што је и Скупштина
прихватила, да се време за презентацију кандидата за председника Савеза
временски не ограничава, док је време за остале кандидате ограничено.
Први ће по азбучном реду говорити кандидат Машовић , а затим Путник па
ако желе и остали кандидати.
Председнички кандидат Машовић Синиша је поново поздравио све
присутне , а затим упознао делегате са својом биографијом и програмом и
навео следеће: отворен цитат
„Као председник УО и Савеза, заједно са члановима УО, радним телима
УО, спортским директором репрезентације и стручном службом Савеза у
протеклом мандатном периоду 2013-2017 сам радио на јачању рада Савеза
и допринео да се обави следеће:
-афирмисана је политика “једнаких шанси“ за све такмичаре, тренере и
створен је амбијент за природно подмлађивање репрезентасције и
појављиваље већег броја младих квалитетних стрелаца из удружених

чланица са територије целе Србије, што је у складуса политиком МОС о
децентрализацији спорта,
-обезбеђена су средства и потребни услови за припреме и наступе
репрезентације и постизање врхунских такмичарских резултата уз
одржавање свих такмичења из календара Савеза; задржан је висок ниво
резултата репрезентације и освојен рекордан број медаља на
међународним такмичењима као и рекордан број квота за ЛОИ у Риу.
-и поред релативног неуспеха на Олимпијади, стрељаштво је задржало
прву категорију олимпијског спорта са 15 носиоца стипендија, 41
категорисаним спортистом и 22 судија са А и Б лиценцом ИССФ,
-исплаћене су награде из 2008. године члановима репрезентације у
износу од 12, 500 еура,
-додељиване су робне награде у муницији пионирским, кадетским и
јуниорским категоријама, освајачима појединачних медаља на
Првенствима Србије и Финалу Купа,
- отписани су дугови удружених чланица за муницију и други материјал
преузет из магацина Савеза у износу од 2.460.617, 00 динара, а посебно
комплетан дуг СК Звездара, чија је опрема и оружје изгорело у пожару.
- афирмисано је строго статутарно функционисање органа Савеза;
одржано је 55 седница УО са транспарентним одлукама и објављивањем
свих битних вести и обавештења на интернет порталу Савеза,
- активним учешћем у припреми новог Закона о оружју и муницији
обезбеђен је либерални статус стрељачког ваздушног оружја и слободна
послуга свог стрељачког оружја,
- правно је регулисана категоризација спортских стручњака у Савезу и
њихово лиценцирање, подржано Удружење стрељачких тренера Србије и
формирана тренерска комисија као стално радно тело УО ССС,
- формирани су западни и источни такмичарски регион у оквиру
изборне јединице 3- Централана Србија са Косметом,
- закључен је 2013. године Спонзорски уговор са произвођачем мк
муниције ELEY, којим је обезбеђено 100.000 метака, да би уговором из
2015. уговорено 130.000. метака годишње као и новчане награде
репрезентативцима, освајачима медаља на светским и европским
првенствима и светским куповима,
- у судским поступцима код Привредног суда у Београду Савезу је
досуђено потраживање од БГ СЦ Ковилово и Металија експорт-имппорт
д.о.о.- Београд у износу од 49.000 еура са припадајућим каматама, а од
бившег закупца стана у Косовској 9, предузеће Баулекс д.о.о.- Београд
потраживање од 26. 250 еура,
- спровођење јавних набавки за потребе Савеза пренето је са Спортског
савеза Србије, чиме је обезбеђена већа контрола и ефикасност набавки,
- активностима код градске ураве Београда сачувана је, приликом
усвајања ДУП-а Београда -Топчидер 2, локација стрелишта „Царева
Ћуприја“,
- поново је остварено покровитељство Председника Републике Србије
над Првенством Србије војничким оружјем и спонзорство произвођача
муниције“ Први Партизан“- Ужице,
- остварен је напредак у медијском праћењу такмичарских резултата
стрелаца, којима је први пут после Светског првенства у Гранади
одржаног 2014. године, организован свечани дочек и прослава на балкону
Скупштине гарада Београда,
- створени су услови за почетак рада сервиса за оружје у Савезу.
Уколико будем изабран за председника Стрељачког савеза Србије,
наставићу да се борим за даљи развој и афирмацију стрељачког спорта у

сваком погледу, у земљи и иностранству, стим што бих посебно истакао
следсеће тежишне задатке:
-одржавање постојећег високог нивоа такмичарских резултата
стрељачке репрезентације Србије и њихово побољшање, уз обезбеђење
оптималних услова за тренинг и такмичења, ради освајања што више
медаља на међународним такмичењима, посебно олимпијских медаља на
ЛОИ у Токију 2020 године,
- наставак политике“ једнаких шанси“ за све стрелце и тренере (рад и
резултати су основни критеријум) код избора репрезентативних селекција,
- посебно поклањање пажње развоју и напретку младих перспективних
стрелаца, као и подизање нивоа такмичарских резултата код А програма у
целини,
- омасовљење стрељачког спорта на територији Републике Србије у
оквиру Б програма, посебно код млађих категорија, шкоклске омладине и
у мањим срединама,
-очување традиционалних стрељачких дисциплина у оквиру Ц програма
-изгарадња националног тренинг центара у Београду на локацији Царева
Ћуприја и активна подршка стрељачким организацијама код њихових
локалних самоуправа у изградњи, одржавању и опремању стрелишта,
- наставити тарадиционално добру сарадњу са МОС, ОКС, Спортским
савезом Србије и стално јачати сарадњу са МУП-ом и МО-е и предузећима
наменске индустрије, као и са ИССФ-ом и ЕСК-ом,
-обезбеђивање што више средстава за Савез преко МОС-а и ОКС-а,
спонзора, и из сопствених извора, пре свега наплатом досуђених
потраживања и реорганизацијом и ефикаснијим пословањем предузећа
„Шампион комерц“ д.о.о. Београд, чији је Савез оснивач и власник,
- већа помоћ Савеза удруженим чланицама у набавци оружја, опреме и
муниције и сервисирању оружја, посебно малим клубовима,
- наставак политике потпуне транспарентности рада органа Савеза,
- даље усвајање потребне регулативе око критеријума за стручно
усавршавање у Савезу и регулисање статуса тренера и репрезентативаца,
- побољшањеорганизације и ефикасности рада стручне службе Савеза уз
задржавање политике транспарентности расподеле и трошења средстава,
- развијање свести код грађана и представника државних органа да је
стрељачки спорт опште друштвено користан, због позитивног утицаја на
развој личности, јачањем витешког духа, те да је од значаја за одбрану
земље и обучавање грађанства у безбедном руковању оружјем уз
подизање нивоа безбедносне културе уопште.“- завршен цитат
Председнички кандидат др. Путник Ненад је поздравио све присутне и
рекао да је ово четврто представљање његове и Машовићеве кандидатуре
те да ће бити кратак, с обзиром да је већина присутних већ све ово чула.
Изнео је краћу спортску и радну биографију уз напомену да је у
стрељачком спорту преко 30 година и да је тренутно члан НО ССС.
Замерио је што га никад нису позвали на седнице УО и да ће ако буде
изабран, позивати чланове НО на седнице УО. Затим је изнео програм у 14.
тачака:
1- Унапређење односа са МОС- уз напомену да какав год да је био
однос ССС и овог Министарства, са њим ће у будуће бити много
бољи;
2- Стратегија развоја стрељаштва до 2027.- разрадити чему тежи
стрељачки спорт: омасовљењу чланства, изградњи стрељачких
објеката, побољшању резултата репрезентације, односа са медијима
и сл;
3- Стварање спонзорског стрељачког пула;

Прављење услова за врхунски стрељачки спорт у Србији;
Медијска промоција стрељаштва:
Израда маркетинг плана;
Сарадња са спортским стрељачким организацијама у окружењу и
праћење фондова Европске уније ради израде планова и
заједничког конкурисања;
8- Формирање Клуба пријатеља ССС;
9- Осмишљавање активности за прибављање ванбуџетских
средстава;
10- Рационализација трошкова,
11- Популаризација стрељаштва у Србији- полиција, војска и основне и
средња школе;
12- Унапређење рада постојећих и формирање нових стрељачких
клубова;
13- Кроз сарадњу са Савезом за школски спорт, Параолимпијским
комитетом , Стрељачким инвалидским савезом Србије и НАОС-ом
популарисати стрељаштво код грађанства уопште;
14- Унапредити културу безбедног руковања оружјем.
Путник је на крају излагања представио четири члана УО које ће он ако
победи на изборима на основу Статута ССС као председник именовати:
1. ДР. Младен Милошевић- правник, професор на Факултету
Безбедности у Београду
2. Апостоловски Александар, дипл.економиста, колумниста листа
Политика
3. ДР Јаковљевић Мома-лекар, пом. Начелника КБЦ, судски вештак
4. Гавовић Бошко-електроинжењер, члан Асоцијације менаџера
Србије.
Презентацију је завршио констатацијом да ће као председник Савеза
радити строго по Закону и Статуту, транспарентно уз уважавање струке и
обавезних консултација.
4567-

Кандидат за члана УО из 3. изборне јединице-исток Спасојевић Миомир
је поздравио све присутне и изнео своју краћу стрељачку биографију.
Напомену је да је био члан УО у претходном сазиву и да је врло
задовољан оствареним резултатима тог УО. Руководство је наследило
много проблема и новчаних дуговања и потраживања, која су упорним и
зналачким радом претворена у извршна потраживања у износу преко
75.000 еура. Истовремено се захваљује СС Општине Краљево који је
финансијски својом позајмицом помогао Савезу да реализује програм у
целости. Седнице јесу трајале и више сати, али су одлуке донете после
озбиљних расправа и велика већина њих су биле једногласне. Жао му је
што је кампања око избора пошла лошим путем и да је потпуно
незаслужено доживео од неких својих колега, њему нејасне, покушаје
дискредитације. Лично више верује реалном програму кандидата
Машовића него нереалним обећањима Путника и пита се да ли ће сви
чланови, с обзиром на досадашња искуства, које би именовао Путник
имали, поред својих пословних обавеза, време и за рад у УО ССС. На
крају је поново поздравио све присутне и захвало се на сарадњи.
На излагање Спасојевића, реплицирао је председнички кандидат Путник,
који је рекао да поменуте људе не би предлагао у УО да то нису честити
људи који су му обећали пуну сарадњу. Ако су седнице добро
припремљене нема потребе да трају дуже од сат-два.
На ово је реплицирао Машовић, рекавши да је по професији адвокат,

а да је у стрељаштву увек радио волонтерски и из љубави према
стрељачком спорту. Нагласио је да и добро спремљени материјали за УО
захтевају озбиљну анализу и дискусију, па често постоје различита
мишљења, које треба усагласити кроз добру одлуку засновану на
нормативи.
Затим је наставио излагање уз тврдњу да су програми педседничких
кандидата у мањој мери слични , а већина сегмената се значајно
разликује. По његовом мишљењу Путников програм лепо звучи али
представља „пејзаж у магли“ пошто је нереалан и није потврђен у животу
и досадашњој пракси рада Савеза, а ни у досадашњем раду Путника као
дугогодишњег председника СД Земун-Центар или за време његовог
обављења функције генералног секретара СС Београда. Својом тврдњом
да није позван на седнице УО ССС као члан НО Савеза, Путник показује да
не познаје Статут Савеза и Пословник о раду УО ССС. У складу са чланом
10. став 3. Пословника о раду УО ССС на седнице УО се позива само
председник НО, који је позиван и увек био присутан када су усвајани
материјала за Скупштину Савеза, а сваки члан НО је могао да без позива
присуствује садницама УО и контролиша његов рад у складу са чланом 38,
Статута Савеза, собзиром да се на интернет порталу Савеза увек унапред
истицало обавештење о заказаној седници УО. У ранијем периоду је било
звучних имена из Привредне коморе Србије или неких предузећа у УО
ССС, али то није помогло да Савез добије било каква домаћа спонзорска
средства. Машовић је додао да је због тога резервисан према предлогу
Путника за чланове УО које он жели да, у складу са Статутом, именује у УО
Савеза. Пошто је СД Земун- Центар у лошој материјалној и
инфраструктурној ситуацији, јасно је да Путник као председник ове
дружине није у пракси успео да примени програм који сада излаже и није
реално да ће га реализовати ни као председник Савеза. Машовић је
истакао да за разлику од Путника иза њега стоје остварени резултати и
као спортисте и као стрељачког радника, а то су између осталог и
наменско стрелиште у Смедереву и успешна СД Смедерево. Такође је
нагласио да не верује у реалност остваривања средстава за стрељачки
спорт из фондова Европске Уније, с обзиром да је доказанаполитика
западних земаља, која је усмерена на разоружавање нашег грађанства и
слабљење свега што јача одбрамбену моћ наше земље. У погледу
обезбеђивања домаћег генераслног спонзора отворена је могућност
разговора са Првим Партизаном из Ужица и то преко Председника
Републике Србије као покровитељем Првенства Србије војничким
оружјем, где је ППУ већ спонзор. На тој сарадњи треба и даље радити. У
сваком случају треба очувати спонзорство са ELEY пошто је постојећи
уговор са овом фирмом велики успех за Савез.
Зоран Матић, делегат СК Центар из Београда је критиковао УО у старом
сазиву поводом отписа дела дуга, рекавши да треба да знамо који су то
клубови, јер његовом клубу Савез није никада отписао ни један динар,
нити је од Савеза нешто добио. Похваљује што је коначно стан у Косовској
слободан и предлаже да се исти претвори у репрезентативни простор за
рад и окупљање стрелаца и стрељачких радника. Такође предлаже да се
на пригодном месту у Београду постави табла поводом 150 година прве
стрељачке дружине у Београду.
Гаврић Слободан, делегат СК Видиковац из Београда је искористио
говорницу да присутне обавести да су његов клуб, СД Галеника и СК
Смедерево организатори Меморијалног турнира „Три М“ /Миџовић,
Матовић, Мијатовић/ одржати 30. августа у стрелишту у Смедереву.

На дискусију Матића реплицирао је Машовић и истакао да нико није
био повлашћен и да су на основу овлашћења УО из члана 36. тачка 17.
Статута Савеза и одлуке са 7. седнице УО од 16. 09. 2013. године отписани
дугови свим удруженим чланицам акоји су били старији од 3 године и
застарели по Закону о облигационим односима, а да је за преостали део
дуга омогућено плаћање на рате и да је то измирено у остављеном року и
направљен салдо у стању међусобних потраживања Савеза и удружених
чланица.
По закључењу свих дискусија, на предлог Стевановића, Скупштина је
једногласно донела Одлуку да се усвоји предложена листа кандидата за
изборе за органе Савеза.
Затим се приступило гласању на тај начин што су овлашћени делегати
на основу овлашћења удружених чланица са правом гласа од стране
Изборне комисије добијали гласачке листиће и гласање обавили на
предвиђеном гласачком месту. Гласање и пребројавање гласова је
трајало од 15,50 до 17, 05. По обављеном гласању Изборна комисија је
известила Скупштину о резултатима гласања:
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1- АП ВОЈВОДИНА – од максимално 30 гласача
гласало је 29 и то: за председничког кандидата - Синиша Машовић је
добио 3 гласа, а Ненад Путник 26 гласова.
: за чланове УО ССС - Миподраг Фрич је добио 27
гласова, Живица Димковић 22 гласа и Никола Пауновић 5 гласова
: за члана НО ССС - Ида Кабок је добила 25 гласа.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2- ГРАД БЕОГРАД- од максимално 20 гласача
гласало је 19 и то : за председничког кандидата - Синиша Машовић је
добио 2 гласа, а Ненад Путник 17 гласова
: за чланове УО ССС - Никола Марић је добио 18 гласова,
а Драган Доневић 17 гласова
: за члана НО ССС- Радиша Михаиловић је добио 16
гласова
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3-ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА И КОСОВО И МЕТОХИЈА од
максимално 34 гласача гласало је 32 и то
: за председничког кандидата - Синиша Машовић је
добио 13 гласова, а Ненад Путник 18 гласова
: за чланове УО ССС – Милан Парезановић је добио 25
гласова, а Миомир Спасојевић 14 гласова
: за члана НО ССС- Душанка Велимировић је добила
16гласова , а Бранко Перић 12 гласова

УКУПНО ГЛАСОВА ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ: од максимално 84
гласача гласало је 80 и то:

СИНИША МАШОВИЋ је добио 18 гласова, а НЕНАД ПУТНИК 62 гласа.
За Управни Одбор ССС у наредном четворогодишњем мандату изабрани
су: председник УО Ненад Путник, затим чланови Миодраг Фрич, Живица
Димковић, Никола Марић, Драган Доневић и Милан Парезановић.
За Надзорни Одбор ССС у наредном четворогодишњем мандату изабрани
су: Радиша Михаијловић, Ида Кабок и Душанка Велимировић
Због недовољног броја гласова за члана УО ССС из 3. Изборне јединицеТакмичарски регион - Исток (Миомир Спасојевић) на наредној седници
Скупштине биће поновљено гласање.
На Конститутивној седници УО председник Ненад Путник ће на основу
статутарних овлашћења именовати још четири члана УО.
Скупштина је једногласно донела Одлуку о прихватању извештаја
Изборне комисије о избору за органе Стрељачког савеза Србије у
наредном четворогодишњем мандату.
Скупштина је једногласно донела Одлуку о разрешењу Управног и
Надзорног одбора у старом сазиву.
Скупштина је једногласно донела Одлуку о брисању из регистра
Синише Машовића као лица за заступање Стрељачког савеза Србије.
Једногласно се именује се Ненад Путник за лице које ће у наредном
четворогодишњем мандату заступати и представљати Стрељачки савез
Србије.
Скупштина је једногласно донела Одлуку да се генерални секретар ССС
Ненад Петковић овлашћује да поднесе пријаву у АПР ради брисања из
регистра Синише Машовића, досадашњег председника и овлашћеног
лица у ССС и именовање Ненада Путника, новоизабраног председника
ССС за овлашћено лице, који ће у наредном четворогодишњем мандату
заступати и представљати Стрељачки савез Србије.
На крају Машовић се захвалио присутним делегатима што су ову
Скупштину учинили достојанственом и тиме показали зрелост стрељачке
организације. Резултате избора сматра регуларним. На крају је честитао
новоизабраном председнику Савеза Ненаду Путнику и пожелео успешан и
плодотворан рад у наредном четворогодишњем периоду.
Путник се захвалио свим присутним делегатима и кандидату Машовићу
и обећао да ће радити искључиво по Закону , Статуту ССС и другим
актима и да ће бити председник свих стрељачких клубова у Србији. На
крају је и свим изабраним кандидатима честитао на избору и пожелео
успешну сарадњу у мандатном периоду.
ТАЧКА 4-Разно- није било дискусија
Редовна изборна седница Скупштине ССС је закључена у 17,10. Записник
је саставњен 27. Фебруара 2017.
Записничар
Слободан Купрешанин
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