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СПОРТСКИ КЛУБ SENSEI
Ул.Милосава Ивковића број 50
Број: 3825
Датум: 22.03.2014.године
Место: Београд - Барајево
ПАК 218518

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
О директној претњи.

Дана 22.03.2014.године, око 18:30 часова, у току одржавања редовног
тренинга СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ у улици Светосавској број 4а у Барајеву,
простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву.
Директна претња и уцена извршена је од стране НН лица о ЗАБРАНИ
КОРИШЋЕЊА простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО, који користи СПОРТСКИ
КЛУБ СЕНСЕИ за одржавање редовних тренинга.
НН лице је у објекат СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО ушло на врата главног улаза
школеи затим на врата која повезују хол школе са простором где се налазило
10 (десет) присутних лица на редовном тренингу СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ, то
је простор који СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО користи за одржавање часова
физичког васпитања, преуређен простор школе који је наменски изграђен за
школску кухињу ученике средње школе. Имајући у виду да школа није радила
из разлога нерадног дана за школу, врата објекта школе била су закључана, НН
лице је са одговарајућим кључем за цилиндар браве врата, откључало и ушло у
простор објекта СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО.
НН лице када је откључало врата између просторије где се одржавао редовни
тренинг клуба и хола школе и том приликом ми се обратило са речима: "можеш
на минут" показујући ми руком да приступим до њега.
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НН лице познајем из виђења, особа нижег раста, изражено црвенило на лицу
(образима), непријатељски расположено према мени, у горњем делу
гардеробе имао је кошуљу карирану, није се представио ко је он, име и
презиме и одређена законска позиција у СРЕДЊОЈ ШКОЛИ БАРАЈЕВО, имајући
чињеницу да је приступио из простора објекта школе и поседујући кључ од
главних улазних врата објекта СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву.
Када сам приступио до НН лица у холу СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕО том приликом
ми је саопштио следеће: "директор те зове већ данима ти се нејављаш на
телофон, дигла се велика прашина због тебе (или вас) и ових кајакаша"
истовремено показујући покретом своје главе ка делу простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
БАРАЈЕВО који користи КАЈАКАШКИ КЛУБ БАРАЈЕВО, искључиво за своје
потребе 24 часа на располагању, казао ми је још: "он је директор, ти си само
тренер". Казао сам му да ме директор није позивао путем телефона или на
било који други начин у задње време.
Чињеница је да је последњи позив за састанак који сам добио од стране
директора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО био је 01.10.2013.године, који ми је
достављен путем СМС поруке са броја телефона: 060 7444 150 у 09:15 часова,
са следећим садржајем СМС поруке: "Sastanak u S.S.Barajevo sreda 17 h.Misa" .
Тог дана 01.10.2013.године дошао сам на састанак у "заказано" време од стране
директора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО, када ми је казао да је састанак одржан у
15:00 часова и "да су сви били сем тебе", цитирано.
Казао ми је НН лице: "ако не уплатиш следи промена браве и улица", такође
ми је казао: "дођи у понедељак код директора", на шта сам му одговорио да ја
нисам окачен на офингеру, имајући лично у виду чињеницу неодговорно, дрско
и безобразно понашање директора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО, Добривоја
Јелића када ми је "заказао" састанак предње наведеног термина а сам свесно
није испоштовао позив у смислу термина који је он одредио, као директор
школе.
Још ми је казао: "да су се сви остали побунили КОШАРКАШИ, МИЛИЋ
ВЕТЕРИНАР, ОДБОЈКАШИ... неће да плаћају".
Питао сам га следеће питање: "ти мени кажеш да нећемо користити простор
школе ако не кршимо закон"?; одговорио ми је: "ја то нисам казао".
Директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву, Добривоје Јелић ,искључиво и
једино, надокнаду корисника простора школе за спортске активности, или неке
активности појединаца или грађана који су се окупили у циљу одређених
активности, користи за своје ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ.
На неким од предходних састанака у СРЕДЊОЈ ШКОЛИ БАРАЈЕВО у Барајеву,
директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО Добривоје Јелић, захтевао је искључиво да
корисници простора школе уплате као могућност износ предвиђен за
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надокнаду за коришћење простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву,
одређеним радњама и привредним друштвима и то: "Мица и деца" која се
налази преко пута основне школе у Барајеву, то је месара са рестораном или у
"Барел Петрол" доо – огранак "Завичај" ресторан у Барајеву преко пута ЈП
ПОШТА СРБИЈЕ у центру Барајева. Тада сви присутни су ћутањем на тај начин и
одобравањем то прихватили захтевани начин плаћања надокнаде школи, а од
стране директора
средње школе Добривоја Јелић, сем овлашћеног
представника СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ у Барајеву Владан Јовановић.
Тада је директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву саопштио присутнима да
постоји могућност и плаћање надокнаде у готовини (кешу)., опет су сви ћутали
и на тај начин то прихватали, сем представника СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ.
Директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву, Добривоје Јелић уцењује
одређене спортске клубове да супротно одређеним законима Републике
Србије врше плаћање надокнаде за коришћење простора средње школе, све
чињенице и ДОКАЗИ указују на то да директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у
Барајеву финансијска средства од надокнаде за коришћења простора за
спортске активности којима треба да располаже средња школа, усмерава и
користи за СВОЈУ ЛИЧНУ КОРИСТ.
На које начине, на три начина и то: готовина на руке одређеном физичком
лицу, уплата другој фирми где он ЛИЧНО и ПРИВАТНО користи услуге или
робу те фирме и уплата фирми за "продају" робе.
Прва варијанта: ГОТОВИНА – директор школе директно располаже готовином
школе, која школи није приказана и неће никада ни бити приказана, користи
готовину школе за своје ЛИЧНЕ и ПРИВАТНЕ потребе.
Друга варијанта: Користи финансијска средства школе преко других фирми које
пружају услуге и робу, опет за своје ЛИЧНЕ И ПРИВАТНЕ ПОТРЕБЕ, он борави у
тим објектима и користи храну и пиће истих, за своје личнеи приватне потребе.
Трећа варијанта: Уплаћује се одређен износ усмереној фирми, од стране
директора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву, Добривоја Јелић, за робу коју
одређени спортски клуб није поручио, самим тим нема ни испоруке. А при том
уплата је извршена за одређену робу, овлашћено лице одређене фирме која
прима уплату подиже готовину са динарског текућег рачуна фирме и у целости
или у делимичном износу, у случају да узима део процента износа за извршену
услугу, исплаћује готовину директору СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву. У
сваком случају не врши исплату без свог интереса, мислим на одређену фирму,
у било ком смислу интереса.
СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО у Барајеву не поседује у својој архиви матаеријалне
доказе и правне акте са корисницима простора школе о закупу простора школе,
уговоре, копије одређених докумената правних лица који користе простор...
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Простор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву може свако да користи ко
дирекно изврши плаћање на одређен начин у корист личну и приватну
директору СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО, Добривоју Јелић. Да ли су то правна
лица која су по законском основу постојала и из одређених разлога више
непостоје као правна лица или је то незванична група грађана, њему је
свеједно, услов је само један ,надокнаду за коришћење простора ,од стране
одређених правних и физичких лица, СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву ,да
финансијску и материјану користи има директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у
Брајеву, Добривоје Јелић ЛИЧНО и ПРИВАТНО.
Остали корисници простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву, спортске
организације и незваничне групе грађана, плаћање надокнаде за коришћење
простора средње школе супротно одређеним законима, што повлачи
прекршајну и кривичну одговорност правих лица и законских заступника
правних лица и осталих појединаца као физичких лица у оквиру незваничних
група грађана.
Што се тиче индетификације НН лица лако је утврдити индетитет из разлога
што у дворишту СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву и унутрашњем простору
школе, постоји надзор видео камаерама.
Закључак је да је упућена директна претња и уцена од стране НН лица
СПОРТСКОМ КЛУБУ СЕНСЕИ у Барајеву и мени лично као законском заступнику
СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ у Барајеву, да плаћање искључиво и једино мора да
се изврши на начин како је одредио директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у
Барајеву, Добривоје Јелић, у противном биће извршена у наредном периоду
замена цилиндра браве врата коју користе за улаз чланови СПОРТСКОГ КЛУБА
СЕНСЕИ за одржавање редовних тренинга.
Овакве СКОТОВЕ, мислим на директора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву
Добривоја Јелић и НН лице које је упутило директну претњу а којег је по
задатку послао директор СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО у Барајеву и уцену
СПОРТСКОМ КЛУБУ СЕНСЕИ у Барајеву и мени лично као законском заступнику
СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ у Барајеву, НИСАМ ИМАО ПРИЛИКЕ ДА СРЕТНЕМ
ДО САДА.
Прилог: Скениран (.pdf) ПРЕДРАЧУН бр. 1/13 од дана 01.11.2013.године
достављен СПОРТСКОМ КЛУБУ СЕНСЕИ од стране другог НН лица, овереног од
стране ТРГОВИНСКО КОМИСИОНА РАДЊА АРИЈЕЛ ИГОР ЗАРИЋ, ПР, БАРАЈЕВО,
улица СВЕТОСАВСКА број 19.(на основу којег СПОРТСКИ КЛУБ СЕНСЕИ у
Барајеву треба да изврши плаћање за коришћење простора СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
БАРАЈЕВО у Барјеву, у супротном биће "промена браве и улица")
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Напомена: О овом случају биће обавештени следећи:
+ СПОРТСКИ САВЕЗ БАРАЈЕВО
+ ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО, ЧЛАН ОШПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА СПОРТ
+ ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
+ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
+ САВЕЗ КАРАТЕА СРБИЈЕ
+ АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ
+ МИНИСТРАСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
+ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НЕЗНАЊЕ НЕ ОСЛОБАЂА ОДГОВОРНОСТИ!
Достављено: - Грађани Републике Србије
- архива СПОРТСКОГ КЛУБА СЕНСЕИ у Барајеву

Фотографије и остале информације можете погледати на веб сајту клуба
www.karateklub-sensei.org.rs

BUDI I TI sensei, VE@BAJ SA NAMA !

ЗАСТУПНИК КЛУБА
Сенсеи Драган Мијаиловић, 5.ДАН, с.р.
_________________
Инструктор, Судија
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