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ЧЛАНИЦАМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

НОВИ КОНКУРС
За финансирање спортских стручњака (тренера).
Секретаријат за спорт и омладину Града Београда у сарадњи са регионалним
спортским савезима је отворио процедуру око спровођења активности финансирања
спортских стручњака (тренера) у 2019. години. Са тим у вези, Стрељачки савез Београда
отвара Конкурс за финансирање спортских стручњака.
По примљеним документима Конкурсна комисија ће примењујући услове конкурса
одлучити, која ће се документација даље разматрати, а после бодовања од стране Стручне
комисије, према Правилнику за бодовање спортских стручњака – тренера, Управни
одбор Стрељачког савеза Београда доноси коначну одлуку, која се са именом изабраног
кандидата доставља Секретаријату за спорт и омладину града Београда.
Бира се један кандидат из различитих стрељачких дружина/клубова.
Конкурсни услови:
- Да поседује Српско Држављанство (извод из евиденције држављанства Р. Србије);
- Да се адреса пребивалишта налази на територији града Београда (потврда пребивалишта).
- Да поседује дозволу за рад издату од стране Стрељачког савеза Србије;
- Да је клуб (у коме је дотични стручни радник активни тренер) члан надлежног
регионалног савеза (комисији доставља канцеларија Стрељачког савеза Београда);
- Да је последње три године ангажован у клубу у раду са млађим категоријама (потврду даје
клуб са потписом заступника);
- Да није добитник националног спортског признања у виду доживотног месечног новчаног
примања (потврда Стрељачког савеза Србије и изјава подносиоца);
- Да не прима средства по истом основу на Републичком нивоу (изјава подносиоца);
- Да се не налази на функцији у клубу (потврда клуба са потписом заступника);
- Да није покренут кривични или дисциплински поступак (потврда надлежног органа);
Напомена:
Конкурсну документацију слати поштом на адресу Стрељачког савеза Београда,
улица Косте Трифковића 12, 11160 Београд, или лично канцеларији до 11.01.2019. године.,
до 12 часова.
Стрељачки савез Београда
Генерални секретар
_________________
Стефан Вишекруна

