
 

Београд, 04.10.2021. године 

Број: 416/02  

 

На основу чл. 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС на 

седници одржаној 04.10.2021. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

О утврђивању термина прелазног рока, регистрације и пререгистрације и обнове 

дозвола за рад атлетским клубовима,  

и висини накнаде за такмичарску сезону 2022 

 

1. Прелазни рок за такмичарску сезону 2022 почиње 25. октобра 2021. године и 

траје до 22. новембра 2021. године, а на основу Правилника о преласку 

атлетичара/ки из клуба у клуб. За атлетичаре/ке који учествују на Првенству 

Србије у маратону прелазни рок почиње 22. новембра 2021. године, и траје 

наредне четири недеље. 

 

2. Пререгистрација атлетичара за 2022. годину врши се од 25. октобра до 31. 

децембра 2021. године.  

• С обзиром да се уводи јединствена трајна такмичарска легитимација, 

једнократна накнада за издавање исте износи 100,00 рсд по атлетичару/ки.  

• Атлетичар/ка који се не пререгиструје у предвиђеном року, и не пређе у други 

клуб у прелазном року, може прећи у други клуб од 01. јануара 2022. године по 

принципу прве регистрације као слободан атлетичар/ка. Накнада за издавање 

такмичарске лeгитимације износи 100,00 рсд, и плаћа се једнократно. 

• Атлетичар/ка који се не пререгиструје у предвиђеном року за клуб чији је био/ла 

члан у 2021. години, а жели да се пререгиструје за исти клуб, износ накнаде за 

издавање такмичарске легитимације износи 500,00 рсд. 

3. Регистрација НОВИХ атлетичара врши се током целе године. Накнада за 

регистрацију нових атлетичара износи 100,00 рсд и наплаћиваће се једнократно. 

4. Накнада за издавање нове такмичарске легитимације услед губитка или 

оштећења наплаћиваће се 500,00 рсд. 

5. Приликом подношења захтева за пререгистрацију образац мора бити потписан 

од стране атлетичара/ки, а за малолетне атлетичаре/ке потребна је писмена 

сагласност и од стране родитеља/старатеља. 

6. Обнова дозволе за рад за такмичарску 2022. годину атлетским клубовима почиње 

од 25. октобра до закључно са 31. децембром 2021. године. Накнада за обнову 

дозволе за рад за такмичарску 2022. годину износи 15.000,00 рсд.  

7. Све накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на текући рачун САС 105- 

500056-63 са назнаком: 

• Регистрација атлетичара/ки 

• Пререгистрација атлетичара/ки 

• Накнада за обнову дозволе за сезону. 

 

8. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО САС.  

Веселин Јевросимовић 

        С.р. Председник УО САС  

 


