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Потребни подаци спортске организације за  учлањење и/или унос података ради 

остваривања испуњености услова за издавање дозволе за сезону ................................ 

Обавезно унети све потребне податке. 

Подаци који ће бити објављени на сајту Савеза су: назив спортске организације и број 

дозволе за сезону . 

Сваку промену податка који је обухваћен овим формуларом, спотска организација је у 

обавези да одмах достави Савезу 

Адреса Савеза: Савез за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисиплине 

Улица: Паштровићева бр. 2 . 11030 Београд 

Рачун Савеза: 160-342718-25 

Контакт тел : 011/ 35-71-994 ; 064/82-59-650 

Е-маил: skssofd@gmail.com 

 

Потребни подаци спортске организације 
 

Пун назив спортске организације/по решењу: 
 
Адреса седишта – улица и број 
 
Општина , поштански број и град 
 
Контакт телефон  
  
ПИБ 
 
Матични  број 
 
Е-маил спортске организације / само један 
 
Број дозволе за рад 
 
Име и презиме заступника/ ако има више навести само једног 
 
Контакт телефон  и е-маил заступника 
 
Име секретара организације 
 
Контакт телефон и е-маил  секретара организације 
 
Име и презиме, број дозволе за рад ангажованог спортског стручњака 
 
Датум од када је ангажован спортски стручњак 
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Да ли имате учлањено 3 спортисте 
рекреативаца 
 

 

Да ли обезбеђујете медицинско праћење 
спортиста 
 

 

Да ли имате учлањено 3 спортисте 
рекреативаца 
 

 

Да ли обезбеђујете ветеринарско праћење 
коња 
 

 

Да ли обезбеђујете довољан број 
смештајних капацитета за број коња које 
користите у спортској активности 
 

 

Да ли обезбеђујете кружни мањеж 
пречника минимум 12 м или правоугаони 
мањеж минимум 20 x 40 м 
 

 

Да ли обезбеђујете секретаријат 
организације као административно-
техничку подршку у раду спортске 
организације 
 

 

Ако организујете такмичење да ли сте 
способни да обезбедите услове 
предвиђене спортским правилима Савеза 
 

 

Да ли обезбеђујете услове за спречавање 
непожељних појава у коњичком спорту 
 

 

 
 
 

ИЗЈАВА ЗАСТУПНИКА 

Спортска организација се обавезује да ће 
сви чланови спортске организације 
поштовати Статут и општа акта Савеза, 
одлуке органа Савеза и друштвену, 
националну и међународну спортску 
улогу, углед и статус Савеза и да својим 
радом и деловањем неће нарушавати 
предходно наведено. 
 

За истинитост унетих података у формулар бр. 1. одговоран је заступник спортске 
организације 

 

Датум достављања формулара бр 1. __________________________________________________________________ 

               МП       Потпис заступника спортске организације  

 

      _____________________________________ 


