
 
                      ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  
 

                ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД  
ЗЗАА  ППООССЛЛООВВЕЕ  ТТРРЕЕННЕЕРРАА  УУ  ККУУГГЛЛААШШККООММ  ССППООРРТТУУ  

 

ПОПУЊАВА ТРЕНЕР У КУГЛАЊУ КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
Датум рођења  

Место рођења  

ЈМБГ  

Адреса становања  
Место становања  

Број дипломе операт. 
тренера или друго 

 
Датум 

издавања 
 

 

Издата од 
 

 

Стручно звање  
Лиценца КСС, број и 
категорија лиценце, 

плава, зелена, црвена 

 

 Ко нема лиценцу-дозволу за рад 
КСС не попуњава ове податаке 

Клуб у ком је ангажован   

Редни број  
регистрације у КСС  

 

Послови за које се тражи 
дозвола за рад  

 

Спортски стручњак је уплатио новчану накнаду за издавање 
Дозволе за рад  

ДА НЕ 

 

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 КСС, које ме онемогућавају да обављам посао 
спортског стручњака. 

 

У  Новом Саду   

дана 05.11.2021. године  

 (потпис) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 

1. Доказ о испуњености услова у погледу одговарајуће стручне спреме (фотокопија: дипломе 
оперативног тренера; дипломе више или високе спортске школе куглашког смера).  

2. Доказ о уплати накнаде од 1.000,00 динара на рачун КСС ( 205-21646-43 ) за трошкове издавања 
дозволе за рад. 

3. По добијању дозволе за рад у КСС, доставити копију уговора са клубом у којем је ангажован. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ф О Т О 



ДРУГИ ЛИСТ ЗАХТЕВА ( УПИТНИК ) 

 1 Име и презиме 

 2 Општина (за пребивалиште) 

 3 Поштански број  

4 Адреса електронске поште 

 5 
Стручна спрема  

(академски, односно стручни назив) 

 
6 

Организација у којој је стручна  
спрема стечена 

 7 Стечено спортско  занимање и звање Опреативни тренер за куглање 

8 Година стицања звања 2007 

9 
Организација где је извршено 

оспособљавање 
 

10 
Број уверења о стручном 

оспособљавању 
 

11 
Организација у области спорта  

у којој је ангажован  

12 
Статус, односно начин ангажовања  

(радни однос, уговор о стручном 
ангажовању и др.) 

 

13 Послови на којима је ангажован  

14 Датум почетка ангажовања 
 

15 Број дозволе за рад 
 

16 Орган који је издао дозволу за рад 
 

17 Знање страних језика 
 

18 

Стручно усавршавање (континуирану 
едукацију током радног века, учешће на 

стручним скуповима, научним скуповима, 
семинарима, курсевима…) 

 

19 Оспособљавање које је у току 
 

20 
Најбољи постигнути спортски резултат 

бављењем стручним радом у спорту  

21 Награде и признања  

22 
Казне због повреде анти-допинг 

правила  

23 
Привремена забрана обављања спортских 

активности и делатности изречена од 
стране спортског инспектора  

25 
Други подаци који се добровољно 

уписују  

 


