
SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

Док.120/2020  од 30.03.2020.                                                                                                                             

Милована Миловановића 4/1 Београд

СВИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

На основу дописа Министарства са омладину и спорт,                                                                           

Молимо за информацију о томе колико има запослених лица 

организацији (клубу)  по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније 

почев од 1. јануара 2020. године.

Молимо да нам овде тражени податак доставите најкасније 

до

Драган Бошковић

 

Поштовани,                                                                                                                             

Молимо за свеобухватну информацију о 

клубовима по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније почев од 1. јануара 

2020. године у грани/области спорта у којој ваш савез има статус надлежног националног 

спортског савеза.                                                                                                                                            

При томе, напомињемо да је потребно доставити свеобухватну информацију о укупном броју 

наведених лица на нивоу целе територије Републике Србије, те молимо да податке прибавите од 

свих територијалних спортских савеза ваших чланица који ће интегрисати ове податке од свих 

клубова у њиховом чланству.                                                   

Релевантним се сматра искључиво податак који је доказив кроз проверу пријављених 

припадајућих пореза и доприноса по основу зараде.

Молимо да нам овде тражени податак доставите најкасније до

Остајемо на располагању за сва евентуална питања и консултације.

Министарство омладине и спорта                                                                                               

Сектор за спорт                                                                                                                                           

Булевар Михајла Пупина 2 11 070 

Тел: 011/311-7553, Факс: 011/311-
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Миловановића 4/1 Београд 

СВИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА

На основу дописа Министарства са омладину и спорт,                                                                           

Молимо за информацију о томе колико има запослених лица у  вашој спортској 

организацији (клубу)  по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније 

почев од 1. јануара 2020. године. 

Молимо да нам овде тражени податак доставите најкасније 

до 02  априла 2020 године. 

Драган Бошковић,  председник Савеза спортских риболоваца Србије

                                                                                                                                                                                  

Молимо за свеобухватну информацију о томе колико има запослених лица у савезима и 

клубовима по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније почев од 1. јануара 

2020. године у грани/области спорта у којој ваш савез има статус надлежног националног 

                                                                                                                             

При томе, напомињемо да је потребно доставити свеобухватну информацију о укупном броју 

ених лица на нивоу целе територије Републике Србије, те молимо да податке прибавите од 

свих територијалних спортских савеза ваших чланица који ће интегрисати ове податке од свих 

                                                                                                                                                    

Релевантним се сматра искључиво податак који је доказив кроз проверу пријављених 

припадајућих пореза и доприноса по основу зараде.                                                                                                                       

Молимо да нам овде тражени податак доставите најкасније до 3. априла 2020.године.

Остајемо на располагању за сва евентуална питања и консултације. 

Министарство омладине и спорта                                                                                               

                                                                                                                             

11 070 Нови Београд                                                                                                 
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ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА 

На основу дописа Министарства са омладину и спорт,                                                                             

у  вашој спортској 

организацији (клубу)  по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније 

Молимо да нам овде тражени податак доставите најкасније 

спортских риболоваца Србије 

                                                     

томе колико има запослених лица у савезима и 

клубовима по свим основима ангажовања који су у радном односу најраније почев од 1. јануара 

2020. године у грани/области спорта у којој ваш савез има статус надлежног националног 

                                                                                                                                                                    

При томе, напомињемо да је потребно доставити свеобухватну информацију о укупном броју 

ених лица на нивоу целе територије Републике Србије, те молимо да податке прибавите од 

свих територијалних спортских савеза ваших чланица који ће интегрисати ове податке од свих 

                                                                                                 

Релевантним се сматра искључиво податак који је доказив кроз проверу пријављених 

                                                                                          

године.                                               

Министарство омладине и спорта                                                                                                                                 
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