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СПОРТСКИМ СТРУЧЊАЦИМА СТСС      Београд, 14.11.2022. 
          Дел. бр. 114/2022. 
 
Предмет:  ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД 
 
Поштовани, 

Обавештавамо вас да је за издавање, или продужетак важења дозвола за рад потребно  поднети следећу 
документацију: 

У случају захтева за издавање дозволе за рад: 

1. попуњен захтев за издавање дозволе за рад (попунити на рачунару ћирилицом) и послати 
word-u и потписан и скениран  у PDF формату. 

2. оверену фотокопију уверења (диплому) о стручној оспособљености (према номенклатури спортских 
занимања и звања – у прилогу), 

3. доказ о здравственој способности (не старији од 30 дана) - способан за обављање послова тренера у 
спорту, 

4. уверење о рангирању (односно статус врхунског тренера), ако је утврђен статус, 
5. фотографија у ЈПГ формату, величине као за личну карту, 
6. доказ о уплати накнаде: Стонотениски савез Србије, 3.000,00, текући рачун:  

Војвођанска банка 325-9500600017928-04. 
Рок за достављање захтева за издавање дозволе за рад је 24.11.2022. а Комисија ће захтеве обрадити у 
року од 10 дана од завршетка рока и издати дозволе по захтевима. 
 
У случају захтева за обнављање дозволе за рад или дозволу вишег нивоа: 

1. попуњен захтев за издавање дозволе за рад (попунити на рачунару ћирилицом) и послати 
word-u и потписан и скениран  у PDF формату. 

2. оверену фотокопију уверења (диплому) - само ако се захтева дозвола вишег нивоа, 
3. доказ о здравственој способности (не старији од 30 дана) - способан за обављање послова тренера у 

спорту, 
4. уверење о рангирању (односно статус врхунског тренера), ако је утврђен статус, 
5. доказ о практичном раду у клубовима, потврде клубова са наведеним периодом ангажовања, 
6. фотографија у ЈПГ формату, величине као за личну карту, ако није достављена у претходном 

поступку, 
7. доказ о уплати накнаде: Стонотенски савез Србије, 3.000,00, текући рачун: 

Војвођанска банка 325-9500600017928-04. 
  
Рок за достављање захтева за продужење дозвола за рад је 24.11.2022. Комисија ће захтеве обрадити у 
року од 10 дана од завршетка рока и продужити дозволе по захтевима. 
 
Сва напред наведена документација (осим фотографије) доставља се папирном поштом најкасније до 
24.11.2022. год на адресу:  Стонотениски савез Србије, Страхињића Бана 73а, 11000 Београд. Копије 
докумената и фотографија се достављају електронском поштом на адресу: office@stss.rs  
 
СТСС ће издати дозволе за рад и легитимације спортским стручњацима. 
 
 
                          Председник комисије за издавање дозвола за  рад 
     Др. Зоран Ђокић 

mailto:office@stss.rs

