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ЧЛАНИЦАМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

КОНКУРС 

За финансирање четири спортска стручњака (тренера) 

Обавештавају се све чланице Стрељачког савеза Београда да је отворен конкурс за 

финансирање четири спортска стручњака у 2022. години. 

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); 

(сва документа не смеју бити старија од 6 месеци на дан завршетка конкурса) 

Рок за доставу тражене документације је 14.1.2022. године до 12 часова.  

Конкурсну документацију можете послати поштом на адресу Стрељачког савеза Београда, 

улица Косте Трифковића 12, 11050 Београд, или донети лично у затвореној коверти. 

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 

Конкурсна комисија ће извршити проверу примљене документације и усклађеност са 

условима конкурса. Имена кандидата који испуњавају услове конкурса ће бити објављенa на 

сајту Стрељачког савеза Београда www.bgshooting.org.rs. Кандидати који не испуњавају услове 

конкурса ће бити обавештени о томе и имаће могућност жалбе. Уколико буде више од четири 

пријављена кандидата који испуњавају услове конкурса, Стручна комисија Стрељачког савеза 

Београда ће извршити бодовање кандидата према Правилнику за бодовање спортских 

стручњака (тренера).  

Након извршеног бодовања од стране Стручне комисије Стрељачког савеза Београда, 

Управни одбор Стрељачког савеза Београда доноси коначну Одлуку са списком одабраних 

кандидата која се доставља Секретаријату за спорт и омладину града Београда на њихов захтев. 

Финансирање спортских стручњака ће се вршити по примању наменских средстава од стране 

Секретаријата за спорт и омладину Града Београда и потписаног уговора између Стрељачког 

савеза Београда и спортског стручњака (тренера).   

Стрељачки савез Београда 

Генерални секретар 

__________________ 

Стефан Вишекруна 
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