
 

Београд, 25.04.2014. 
 
СТРЕЉАЧКИМ ДРУЖИНАМА/ КЛУБОВИМА 
 
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБАВЕЗНИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА СТРЕЛАЦА 
 
Поштовани, 
 
На основу Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 
спортских активности и учествовање на спортским такмичењима (Службени гласник РС, бр. 
15/2012), обавештавамо Вас да сте у обавези да спроведете лекарске прегледе опште 
здравствене способности за све такмичаре који учествују у систему такмичења ССС, а 
додатно, посебне здравствене способности за следеће категорије: 
- спортисте репрезентативце; 
- спортисте категорисане на основу националне категоризације спортиста; 
- спортисте такмичаре млађе од 16 година; 
- спортисте такмичаре који се такмиче у старијим категоријама; 
- спортисте такмичаре који учествују у камповима перспективних стрелаца Србије. 
 
У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од ШЕСТ МЕСЕЦИ  
пре одржавања спортског такмичења утврђена општа и посебна (за наведене категорије 
спортиста) здравствена способност за обављање спортских активности, односно 
делатности. 
 
Надлежна здравствена установа јесте здравствена установа у којој се обавља делатност 
спортске медицине и која има специјалисту спортске медицине. 
Ако здравствена установа у јединици локалне самоуправе на чијој територији спортиста има 
пребивалиште, односно боравиште у свом саставу нема специјалисту спортске медицине, 
надлежна је здравствена установа која има специјалисту интерне медицине, педијатрије, 
медицине рада или опште медицине. 
 
Савез ће у што краћем року урадити посебне евиденционе картоне који ће бити достављени 
клубовима/дружинама у којима ће се оверавати лекарски прегледи. 
Без овереног лекарског прегледа стрелци неће моћи да наступају на такмичењима која су у 
надлежности Стрељачког савеза Србије ОД СЛЕДЕЋЕ СЕЗОНЕ ТЈ. ОД  20. ОКТОБРА 2014. 
ГОДИНЕ.  
 
Пожељно је да урадите лекарске прегледе и за такмичења у овој сезони и да спортисти 
имају лекарска уверења са собом приликом учествовања на такмичењима, али то није услов 
за наступ. На тај начин клубови/дружине и Савез раде по Закону о спорту, што смо сви у 
обавези и избегавамо евентуалну одговорност од нежељених последица везаних за 
здравствену способност спортиста. 
 
С поштовањем,    
                                                                                
                                                                                           Генерални секретар ССС: 
       Ненад Петковић, дипл. прав.  
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