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СПОРТСКИМ СТРУЧЊАЦИМА СТСС     Београд, 21.10.2019. 
          Број: 256/2019. 
 
Предмет: Издавање или продужетак важности дозвола за рад 
 
Поштовани, 
Обзиром да великом броју спортских стучњака до краја године истичу важеће дозволе за рад, ИО СТСС 
је на седници одржаној дана 16.08.2019. донео следећу одлуку: 
 
Накнада за издавање или продужетак важења дозвола за рад износи 3.000 динара. 
 
У складу са Одлуком, обавештавамо Вас да је за издавање или продужетак важења дозвола за рад 
потребно  поднети следећу документацију: 
 
У случају захтева за издавање дозволе за рад: 
 
Попуњен захтев за издавање дозволе за рад 
Оверену фотокопију уверења (диплому) о стручној оспособљености (према номенклатури спортских 
занимања и звања – у прилогу) 
Важећи лекарски преглед (не старији од 6 месеци) – способан за обављање послова тренера у спорту 
Две фотографије (као за личну карту) 
Доказ о уплати накнаде на текући рачун СТСС број 325-9500600017930-95 или 325-9500600017928-04 
  
Рок за достављање захтева за издавање дозволе за рад је 30.11.2019. а Комисија ће захтеве обрадити у 
року од 15 дана од завршетка рока и издати дозволе по захтевима. 
 
У случају захтева за продужење дозволе за рад: 
 
Попуњен захтев за продужење дозволе за рад 
Важећи лекарски преглед (не старији од 3 месеца) – способан за обављање послова тренера у спорту 
Фотокопија сертификата као доказ о учешћу на семинару (први или други) 
Доказ о уплати накнаде 
  
Рок за достављање захтева за продужење дозвола за рад је 30.11.2019. а Комисија ће захтеве обрадити у 
року од 15 дана од завршетка рока и продужити дозволе по захтевима. 
 
НАПОМЕНА:  
СВУ НЕОПХОДНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈЕ МОГУЋЕ ДОНЕТИ НА СЕМИНАР 09.11.2019. У БЕОГРАДУ. 
 
СТСС ће издати дозволе за рад и легитимације спортским стручњацима. 
 
                                                       
                                        Стонотениски савез Србије 
                 Александар Каракашевић.с.р  

 


