
  

 
В А Ж Н О                                                                                      
 
                    СТРЕЉАЧКИМ КЛУБОВИМА-ДРУЖИНАМА, САВЕЗИМА 
 
               ВЕРИФИКАЦИЈА УДРУЖЕНИХ ЧЛАНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
    На 11. редовној седници УО ССС одржаној 28.12.2021. године донета је 
Одлука о висини чланарина за 2022. годину. На основу члана 15. став 6. 
Статута.  најкасније до краја фебруара, удружене организације потврђују своју 
одлуку о удруживању и Савез достављањем верификованог листа, 
приступнице, изјаве и доказа о уплати годишње чланарине. Чланице које 
су у 2021. вршиле измене или допуне Статута или изабрале друга  лица за 
заступање и представљање, дужне су да доставе фотокопије новог 
Статута и извода измена из АПР-а.   У складу са Правилником о књизи 
чланова удружења, друштава и савеза у области спорта (МОС бр110-00-
12772017-03 од 15. 01. 2018.) чланице су дужне да попуне и образац 3 
(такође се налази на сајту ССС) и доставе уз осталу документацију. 
  
Чланарина за 2022. годину НИЈЕ МЕЊАНА и износи: 
 
 1)  2.000,оо динара за чланице које по Календару такмичења учествују само у 
«Б» и « Ц» Домаћем програму и стрељачки савези.   
 2)  5.000,оо динара за чланице које по Календару такмичења могу да имају 
наступе у «Б» и « Ц» Домаћем програму, а учествују у “A„ Међународном  
програму и    
 3)  15.000,оо динара за чланице које поред учествовања у спортском имају и 
комерцијални програм 
 
     Све чланице које желе да обнове чланство у ССС су дужне да најкасније до 
28. 02. 2022. 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 не извршења ове 
обавезе, примениће се одредбе Статута ССС. 
 
 
ТЕКУЋИ РАЧУН Стрељачког савеза Србије 205-155561-72  
(сврха:чланарина за 2022. годину,  прималац :Стрељачки савез Србије, 
Службени пут 5 – Београд-Чукарица ) 
 
 
 
У БЕОГРАДУ 10. 01. 2022.                                                        ген. секретар ССС 
                                                                                                    Мр.Ненад Петковић 

 

 
 

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
SERBIAN SHOOTING SPORT FEDERATION 
Службени пут Завода 5, 11030 Београд, Србија 
Тел: +381 11 3058571; Фах: +381 11 3556556 

Web: www.serbianshooting.rs  
e-mail: office@serbianshooting.rs  

 


