
 

ООббррааззаацц  РРИИББТТРРЕЕ  0044  

ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  ((ооббннооввуу))  

ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД    
ЗЗАА  ППООССЛЛООВВЕЕ  ТТРРЕЕННЕЕРРАА  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  

ПОПУЊАВА ТРЕНЕР У СПОРТУ - КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Датум и место рођења  

ЈМБГ              

Адреса и место становања  

Број дипломе  Датум издавања  

Издата од  

Стручно звање  

Тренерски број         

Акредитовани бодови:  

 
 
 
 
 

Послови за које се тражи 
дозвола за рад 

 
Иза дисциплине и(или) 

категорије ставити X 

Д И С Ц И П Л И Н А 

Пловак  Фидер  Мушица  Карп  
Блек 
бас 

 Спин  

К А Т Е Г О Р И Ј А 

кадет  јуниор  дама  сениор  
 Ветеран 
 мастерс 

 

Спортски стручњак је уплатио надокнаду за издавање  Дозволе за рад ДА НЕ 
 

АРБИТРАЖНА КЛАУЗУЛА: У случају да дође до спора у међусобним односима између чланова ССРС  или спора између члана 
ССРС и ССРС, искључујемо могућност вођења судског спора и уговарамо надлежност за решавање спора од стране Сталне 
арбитраже ССРС, која ће коначно решити спор, а у свему по одредбама Правилника ССРС и других општих аката ССРС.  
Обавезујемо се да ћемо одлуке које донесе Стална арбитража ССРС, у решавању спора извршити добровољно.. 

Ове одредбе имају карактер споразума о арбитражи.  

ИЗЈАВА 
Под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем: 
1. да су горе наведени подаци тачни, 
2. да мој статус није у супротности са чланом 59. став 4. Закона о спорту, 
3. да нисам под суспензијом или правним последицама дисциплинске санкције изречене од надлежног органа ССРС, које ме 

онемогућавају да обављам посао спортског стручњака. 
 

У     

дана     Године                

 (потпис) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
1. доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме или стручне 
оспособљености – оверена фотокопија дипломе стручне спреме или 
стручне оспособљености 

4. потврду ССРС да је обавио стручно усавршавање 

2. лекарско уверење о здравственој способности за обављање стручног 
рада у спорту издато од лекара специјалисте спортске медицине 

5. доказ о уплати чланарине за издавање дозволе за рад; чланарина се 
уплаћује на т.р. ССРС   број 355-1083742-51 

3. потврду Форума да поседује одговарајуће  радно или спортско 
искуство 

6. две фотографије  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                          ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број тренера          

Датум  
ТРЕНЕРСКА ДОЗВОЛА БРОЈ 

Важи 3 године 
  

 __________________________________ 
                           
                         м.п.                                                                  потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
 
 




