
 

 

 

 
                    СТРЕЉАЧКИМ КЛУБОВИМА-ДРУЖИНАМА, САВЕЗИМА 
 
           А - ВЕРИФИКАЦИЈА УДРУЖЕНИХ ЧЛАНИЦА  
 
    На основу члана 11 Статута  Стрељачког савеза Србије, најкасније до краја 
фебруара, удружене организације потврђују своју одлуку о удруживању у Савез 
достављањем верификованог листа, приступнице, изјаве и доказа о уплати 
годишње чланарине. 
 
Чланице које између периода верификација изврше измене, допуне  свог Статута 
или података који се региструју у АПР, дужне су да доставе уз горе тражена 
документа и  копију измена (било Статута било извода из АПР) 
  
Чланарина за 2015. годину на основу одлуке УО износи : 
1) 2.000,00 динара за чланице које учествују само у «Б» и « Ц»- Домаћем програму  
2) 5.000,00 динара за чланице које учествују  и у «А»- Међународном програму 
3) 15.000,00 динара за чланице које поред спортског имају- и Комерцијални програм 
     Све чланице које желе да обнове чланство у ССС су дужне да најкасније до 28. 02. 
2015. доставе на адресу Савеза горе наведена документа (налазе се на сајту 
Савеза) оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица (из АПР) , са 
доказом о уплати чланарине. У случају неизвршења ове обавезе, примениће се 
одредбе Статута ССС.    
 
              Б - ДОЗВОЛЕ ЗА РАД  У  ССС ЗА СПОРТСКЕ СТРУЧЊАКЕ - ТРЕНЕРЕ 

 
     На седници УО ССС, одржане 26. 12. 2013. усвојен је Правилник : Правило о 
дозволи за рад спортских стручњака у ССС Овим Правилником, који је усклађен са 
Законом о спорту, дефинишу се услови и начин добијања дозволе за рад тренера у 
ССС. Формирана је Комисија за дозволе за рад у ССС, која ће спровести поступак 
издавања дозвола. До сада је издато преко 50 дозвола за рад.  Напомињемо да овај 
посао треба озбиљно схватити, јер Закон о  спорту прописује да се  послом 
тренера могу бавити само она лица која испуњавају услове како у смислу 
стручне оспособљености, здравственог стања,  доказа о уплати 6.000,00 динара 
на рачун ССС тако и других услова прописаним овим Законом. Закон такође 
прописује врло високе казне, како за физичка лица која обављају тренерски посао без 
дозволе, тако и за спортске клубове у којима су таква лица ангажована.  
     На сајту Савеза се налазе оба Правила као и формулар Захтева за издавање 
дотволе за рад, који садржи шта је све потребно доставити Комисији за дозволе 
за рад, како би се добила дозвола која се издаје на 3 године. 
РАЧУН СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ : 205-16984-61      (Комерцијална банка) 

 
                
 
 
У БЕОГРАДУ 05. 02 2015.                                            Ген. секретар ССС 
                                                                                         Ненад Петковић 


