
   
 
На основу члана 46 став 1 тачка 3 Статута Српског атлетског савеза, Управни одбор Српског атлетског савеза, на 
седници одржаној 14.12.2021. године, усвојио је пречишћен текст: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О   Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј И    А Т Л Е Т И Ч А Р А / К И  

 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

( 1 ) Овим Правилником се на јединствен начин регулишу услови, поступак и начин регистрације спортиста за 
спортско удружење - атлетски клуб који је члан Српског атлетског савеза (у даљем тексту: САС). 

 
Члан 2. 

 

( 1 ) Регистрацију спортиста обавља регистратор САС, именован од стране директора САС, у роковима и на начин 
утврђен одредбама овог Правилника. 

( 2 ) Регистрација се може извршити само на основу потпуне и валидне документације која је поднета надлежном 
органу за регистрацију, а у складу са овим Правилником. 

 
Члан 3. 

 

( 1 ) Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење: 
 

• РЕГИСТРОВАНИ АТЛЕТИЧАР јесте атлетичар аматер или професионални атлетичар који учествује на 
атлетском такмичењу, као члан спортског удружења – атлетског клуба или самостално, у складу са 
Законом о спорту Републике Србије и спортским правилима САС. 

• АТЛЕТИЧАР АМАТЕР јесте спортиста коме зарада није циљ бављења спортским активностима и тим 
активностима се не бави у виду занимања. 

• ПРОФЕСИОНАЛНИ АТЛЕТИЧАР јесте спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или 
основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спортисте у складу са спортским 
правилима Светске атлетике. 

• МАТИЧНИ КЛУБ је спортско удружење – атлетски клуб који је члан САС и у коме регистровани 
атлетичар као члан клуба остварује своја права и обавезе утврђене Статутом и другим нормативним 
актима клуба у складу са Законом о спорту Републике Србије и спортским правилима САС. 

• РЕГИСТРАТОР је службено лице које обавља послове регистрације атлетичара, а кога именује директор 
САС. 

• ТРАЈАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ – регистрацијa атлетичара је трајна и почиње да траје даном издавања 
регистрације. 

 

( 2 ) Термини којима су у овом Правилнику означена лица изражена у граматичком мушком роду односе се и на 
женски и на мушки род уколико другачије није наведено. 

 
 
 
 
 
 



Члан 4. 
(регистрација атлетичара) 

 

( 1 ) Атлетичар може бити регистрован за атлетски клуб који је члан САС 

• по основу прве регистрације; 

• по основу преласка из једног у други атлетски клуб; 

• као страни држављанин – двојна регистрација. 
 
 

Члан 5. 
(прва регистрација) 

 
I 

(атлетичари држављани Републике Србије) 
 

( 1 ) Атлетичар држављанин Републике Србије (у даљем тексту РС) се по основу прве регистрације може 
регистровати у било које време у току календарске године. 

( 2 ) Приликом прве регистрације атлетичара, атлетски клуб је обавезан да поднесе следећу документацију: 

• захтев за прву регистрацију – Образац 1; 

• извод из матичне књиге рођених; 

• фотографију атлетичара не старију од 6 месеци у електронском облику (JPEG формат); 

• потврду да је способан за бављење спортским активностима; 

• доказ о уплати накнаде за регистрацију (трошкови издавања картице). 

( 3 ) Захтев за регистрацију атлетичара подноси матични клуб преко званичног система регистрације атлетичара 
САС (у даљем тексту Систем за регистрацију) 

( 4 ) Овлашћени регистратор САС може донети одлуку о другом начину слања документације и о томе 
благовремено мора да обавести све атлетске клубове чланове САС. 

( 5 ) Као датум подношења захтева рачуна се датум забележен електронским путем приликом слања захтева 
преко Система за регистрацију. 

( 6 ) За атлетичара млађе од 18 година захтев потписује и родитељ / старатељ.  

( 7 ) Захтев за регистрацију саставни је део овог Правилника. 
 

II 
(атлетичари са двојним држављанством) 

 

( 1 ) Атлетичар са двојним држављанством (држављанин РС и било које друге државе чланице Светске атлетике) 
који се определио за српско спортско држављанство у складу са правилима Светске атлетике (образац изјаве 
– саставни део овог Правилника) може се регистровати по основу прве регистрације, на основу одлуке 
комисије за преласке САС да се може регистровати као држављанин РС (српско спортско држављанство). 
 

( 2 ) Комисија за преласке САС својом одлуком утврђује да ли се атлетичар може регистровани у току календарске 
године или искључиво у прелазном року. 

 
Члан 6. 

(регистрација по основу преласка из једног у други атлетски клуб) 
 

( 1 ) Атлетичар по основу преласка из једног у други атлетски клуб може се регистровати након завршетка 
прелазног рока. 

( 2 ) У случају регистрације атлетичара по основу преласка атлетичара из клуба у клуб атлетски клуб је обавезан да 
поднесе следећу документацију: 

• захтев за регистрацију – Образац 2; 

• одлуку Комисије за преласке САС о усвајању захтева за одобрење преласка. 



( 3 ) Захтев за регистрацију атлетичара подноси матични клуб преко Система за регистрацију. 

( 4 ) Овлашћени регистратор САС може донети одлуку о другом начину слања документације и о томе 
благовремено мора да обавести све атлетске клубове чланове САС. 

( 5 ) Као датум подношења захтева рачуна се датум забележен електронским путем приликом слања захтева 
преко Система за регистрацију. 

( 6 ) За атлетичара млађе од 18 година захтев потписује и родитељ / старатељ.  

( 7 ) Захтев за регистрацију саставни је део овог Правилника. 
 

Члан 7. 
(регистрација страних држављана) 

 

( 1 ) Физичко лице страни држављанин или лице са двојним држављанством које се није определило за српско 
спортско држављанство може бити регистровано за атлетски клуб у било које време у току календарске 
године. 

( 2 ) У случају регистрације атлетичара страног држављанина атлетски клуб је обавезан да поднесе следећу 
документацију: 

• захтев за регистрацију страног држављанина – Образац 3; 

• валидан документ земље чији је држављанин који гарантује тачан датум рођења атлетичара (фотокопија 
пасоша, индекса или другог званичног документа) ; 

• фотографију атлетичара не старију од 6 месеци у електронском облику (JPEG формат); 

• потврду да је способан за бављење спортским активностима. 

• доказ о уплати накнаде за регистрацију (трошкови издавања картице). 

( 3 ) Захтев за регистрацију атлетичара подноси матични клуб преко Система за регистрацију. 

( 4 ) Овлашћени регистратор САС може донети одлуку о другом начину слања документације и о томе 
благовремено мора да обавести све атлетске клубове чланове САС. 

( 5 ) Као датум подношења захтева рачуна се датум забележен електронским путем приликом слања захтева 
преко Система за регистрацију. 

( 6 ) За атлетичара млађе од 18 година захтев потписује и родитељ / старатељ.  

( 7 ) Захтев за регистрацију саставни је део овог Правилника. 

( 8 ) Регистрација страног држављанина важи годину дана. На писмени захтев клуба иста се може обновити. 
 

Члан 8. 
 

( 1 ) Овлашћени регистратор САС по пријему захтева атлетског клуба за регистрацију атлетичара, обавезан је да 
региструје атлетичара и изда такмичарску легитимацију у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева 
или исти да одбије уколико нису испуњени сви услови из овог Правилника са образложењем и правном 
поуком. 

( 2 ) Овлашћени регистратор САС дужан је да одлуку о регистрацији атлетичара достави атлетском клубу, 
искључиво електронском поштом или преко Система за регистрацију. 

( 3 ) Као датум уручења регистрације рачуна се датум забележен електронским путем приликом слања одлуке 
електронском поштом или преко Система за регистрацију. 

( 4 ) Овлашћени регистратор САС води јединствену базу података регистрованих атлетичара. 
 

Члан 9. 
 

( 1 ) Овлашћени регистратор САС обавезан је да води књигу регистрације у електронском формату, која треба да 
садржи следеће податке: 

• број такмичарске легитимације и датум регистрације; 

• име и презиме атлетичара, име једног родитеља, датум рођења атлетичара; 

• узрасна категорија; 

• назив атлетског клуба и регион коме припада. 
 



Члан 10. 
(такмичарска легитимација) 

 

( 1 ) Такмичарска легитимација је јединственог облика и садржаја за све регистроване атлетичаре САС. 

( 2 ) Облик и садржај такмичарске легитимације као и њено штампање уређује се одлуком УО САС. 

( 3 ) Такмичарску легитимацију издаје овлашћени регистратор САС. 

( 4 ) Такмичарска легитимација служи атлетичару као доказ чланства у САС. 

( 5 ) Такмичарском легитимацијом се остварује право учешћа и идентификација на атлетским такмичењима из 
националног програма такмичења САС. 

 
Члан 11. 

 

( 1 ) Извршена регистрација атлетичара за атлетски клуб важи док је атлетичар члан тог клуба. 

( 2 ) Са такмичарском легитимацијом атлетичар може да наступи у току једне такмичарске сезоне искључиво за   
клуб који је последњи извршио регистрацију. 

 
Члан 12. 

(право наступа) 
 

( 1 ) Право наступа атлетичар стиче даном када је уведен у службену листу регистрованих атлетичара САС у 
Систему за регистрацију. 

( 2 ) Уколико пропустом овлашћеног регистратора САС или другог службеног лица САС, атлетичар није 
регистрован у роковима утврђеним овим Правилником, надлежни орган САС на такмичењу ће атлетичару 
дозволити наступ „под жалбом“ уколико матични клуб достави надлежном органу САС на такмичењу 
потврду да је атлетичар способан за бављење спортским активностима и о пропусту ће обавестити директора 
САС. 

 
Члан 13. 

(правo жалбе) 
 

( 1 ) Уколико заинтересоване стране сматрају да је у поступку регистрације надлежни орган, регистратор САС, 
повредио одредбе овог Правилника, могу поднети жалбу Комисији за преласке САС у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема одлуке. 

( 2 ) Комисија за преласке САС дужна је да о жалби одлучи у року од 5 (пет) дана од дана пријема жалбе и одлуку 
у писменој форми са образложењем достави заинтересованим странама. 

( 3 ) У случају да је неопходно прибавити додатну документацију која није приложена уз жалбу, Комисија за 
преласке САС ће коначну одлуку донети у року од 3 (три) дана од дана комплетирања документације. 

( 4 ) Као датум подношења жалбе или додатне документације рачуна се датум поштанског жига на потврди о 
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје у Канцеларији САС. 

( 5 ) Одлука Комисије за преласке САС је коначна и извршна. 
 

Члан 14. 
(Завршне одредбе) 

 

( 1 ) Сваки регистровани атлетичар (у случају лица млађих од 18 година родитељ/старатељ) даје сагласност 
Српском атлетском савезу да може да користи податке атлетичара као и слику, видео запис или глас 
атлетичара за све врсте оглашавања, радио или телевизијског емитовања, за рекламне, издавачке и друге 
потребе у циљу промоције спорта и у оквиру делатности САС у складу са Законом. 

( 2 ) У случају достављања регистратору САС непотпуних, нетачних и/или лажних података може се против 
законског заступника клуба и/или атлетичара (старатеља у случају малолетног лица) поднети дисциплинској 
комисији САС захтев за покретање дисциплинског поступка због учињеног прекршаја. 

( 3 ) Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор САС, а између две седнице регистратор САС 



заједно са законским заступником САС. 
 

( 4 ) Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора САС, када престаје да важи 
Правилник о регистрацији и пререгистрацији атлетичара донет 28.12.2020. године. 

 
 
Правилник се објављује на званичном сајту САС. 
 
У Београду, 14.12.2021. године. 
 
Управни одбор САС 
 
председник Веселин Јевросимовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC BR. 1 
 
 

MESTO ZA 
FOTOGRAFIJU 

 ZAHTEV ZA PRVU REGISTRACIJU ATLETIČARA 

 

LIČNI PODACI ATLETIČARA 

IME I PREZIME  

IME JEDNOG RODITELJA  

DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA  

MESTO ROĐENJA  

JMBG              

DRŽAVLJANSTVO  

DVOJNO DRŽAVLJANSTVO (zaokružiti) DA / NE  

ADRESA STANOVANJA (mesto, ulica I broj)  

ZANIMANJE  

TELEFON  

E-MAIL  

DO SADA SAM BIO/LA ČLAN (kojeg kluba i 
kada) 

 

 

MESTO  

DATUM  

POTPIS ATLETIČARA  

 

ZA ATLETIČARE MLAĐE OD 18 GODINA (popunjava roditelj/staratelj)             *OBAVEZNO* 

IME I PREZIME  

TELEFON  

E-MAIL  

ADRESA STANOVANJA (MESTO, ULICA I BROJ)  

SAGLASAN SAM DA SE MOJE DETE:  

REGISTRUJE ZA ATLETSKI KLUB:  

POTPIS RODITELJA/STARATELJA  

 



 

UVEDEN U KNJIGU ČLANOVA KLUBA (popunjava klub) 

ATLETSKI KLUB  

MESTO ATLETSKOG KLUBA  

ZAVEDEN POD BROJEM  

 

TAČNOST NAVEDENIH PODATAKA POTVRĐUJU (popunjava klub) 

OVLAŠĆENI ZASTUPNIK KLUBA* (potpis)  

MESTO 
 
 

M.P. 

DATUM  

 

* Svojim potpisom ovlašćeni zastupnik kluba potvrđuje ispravnost unetih podataka. Za neispravno 
unete podatke ili za unošenje netačnih podataka Ovlašćeni zastupnik kluba podleže odredbama 
Disciplinskog Pravilnika Srpskog atletskog saveza. 

 
 

OVERAVA ORGAN ZA REGISTRACIJU SRPSKOG ATLETSKOG SAVEZA (popunjava SAS) 

REGISTROVAN ZA KLUB  

MESTO KLUBA  

REGISTROVAN POD BROJEM  

MESTO  

M.P. 

DATUM  

ORGAN ZA REGISTRACIJU SAS (potpis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZAC BR. 2 
 

MESTO ZA 
FOTOGRAFIJU 

 
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU ATLETIČARA NAKON 

PRELASKA IZ KLUBA U KLUB 

 

LIČNI PODACI ATLETIČARA 

IME I PREZIME  

IME JEDNOG RODITELJA  

DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA  

MESTO ROĐENJA  

JMBG              

ADRESA STANOVANJA (MESTO, ULICA I BROJ)  

ZANIMANJE  

TELEFON  

E-MAIL  

DO SADA SAM BIO/LA ČLAN:  

BROJ TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:  

BROJ ODLUKE KOMISIJE ZA PRELASKE SAS  

 

MESTO  

DATUM  

POTPIS ATLETIČARA  

 

ZA ATLETIČARE MLAĐE OD 18 GODINA (popunjava roditelj/staratelj)             *OBAVEZNO* 

IME I PREZIME  

TELEFON  

E-MAIL  

ADRESA STANOVANJA (MESTO, ULICA I BROJ)  

SAGLASAN SAM DA SE MOJE DETE:  

REGISTRUJE ZA ATLETSKI KLUB:  

POTPIS RODITELJA/STARATELJA  

 



UVEDEN U KNJIGU ČLANOVA KLUBA (popunjava klub) 

ATLETSKI KLUB  

MESTO ATLETSKOG KLUBA  

ZAVEDEN POD BROJEM  

 

TAČNOST NAVEDENIH PODATAKA POTVRĐUJU (popunjava klub) 

ZAKONSKI ZASTUPNIK KLUBA* (potpis)  

MESTO  

M.P. 

DATUM  

 

* Svojim potpisom ovlašćeni zastupnik kluba potvrđuje ispravnost unetih podataka. Za neispravno 
unete podatke ili za unošenje netačnih podataka Ovlašćeni zastupnik kluba podleže odredbama 
Disciplinskog Pravilnika Srpskog atletskog saveza. 

 

OVERAVA ORGAN ZA REGISTRACIJU SRPSKOG ATLETSKOG SAVEZA (popunjava SAS) 

REGISTROVAN ZA KLUB  

MESTO KLUBA  

REGISTROVAN POD BROJEM  

MESTO  

M.P. 

DATUM  

ORGAN ZA REGISTRACIJU SAS (potpis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC BR. 3 / Form no. 3 
 
 

MESTO ZA 
FOTOGRAFIJU 

 
Place for the 

photo 

 
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU STRANOG DRŽAVLJANINA 

Foreign athletes registration form 

 

LIČNI PODACI ATLETIČARA / Athlete’s personal info 

IME I PREZIME / First and the last name  

IME JEDNOG RODITELJA / Name of the parent  

DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA / DOB  

MESTO ROĐENJA / Place of birth  

BROJ PASOŠA / Passport number  

DRŽAVLJANSTVO / Citizenship  

SPORTSKO DRŽAVLJANSTVO / Sport 
citizenship 

 

TELEFON / Phone number  

E-MAIL  

 

MESTO /Place  

DATUM / Date  

POTPIS ATLETIČARA / Athlete’s signature  

 

ZA ATLETIČARE MLAĐE OD 18 GODINA (popunjava roditelj/staratelj)         *OBAVEZNO* 
For underage athletes - younger than 18 years old (filled in by parent or guardian) *MANDATORY* 

IME I PREZIME / First and the last name  

TELEFON / Phone number  

E-MAIL  

ADRESA STANOVANJA (MESTO, ULICA I BROJ) 
Address (Country, City, Street) 

 

SAGLASAN SAM DA SE MOJE DETE: 
 

 

REGISTRUJE ZA ATLETSKI KLUB: 
 

 

POTPIS RODITELJA/STARATELJA 
Parent’s /Guardian’s Signature  

 

 
 



 
 
 

UVEDEN U KNJIGU ČLANOVA KLUBA (popunjava klub) / Registration in the club (Filled in by club) 

ATLETSKI KLUB / Club name  

MESTO ATLETSKOG KLUBA / Club address  

ZAVEDEN POD BROJEM / Registered in the 
club under the number 

 

 

TAČNOST NAVEDENIH PODATAKA POTVRĐUJU (popunjava klub) / Accuracy of stated data (Filled in by 
club) 

ZAKONSKI ZASTUPNIK KLUBA* (potpis) 
Legal Representative (signature) 

 

MESTO / Place  

M.P. 
stamp 

DATUM / Date  

 

* Svojim potpisom ovlašćeni zastupnik kluba potvrđuje ispravnost unetih podataka. Za neispravno 
unete podatke ili za unošenje netačnih podataka Ovlašćeni zastupnik kluba podleže odredbama 
Disciplinskog Pravilnika Srpskog atletskog saveza. 
 
* Signing this form Legal representative states that filled data are accurate and true. For entering false 
data Legal representative is subject to the provisions of the Disciplinary Regulation of Athletics 
federation of Serbia. 

 

OVERAVA ORGAN ZA REGISTRACIJU SRPSKOG ATLETSKOG SAVEZA (popunjava SAS) 
Filled by Serbian Athletic Federation registration center 

REGISTROVAN ZA KLUB / Athlet6e registere 
for the club 

 

MESTO KLUBA / Club address  

REGISTROVAN POD BROJEM / Registration 
number 

 

MESTO / Place  

M.P. 
stamp 

DATUM / Date  

ORGAN ZA REGISTRACIJU SAS (potpis) 
SAF Registrator 

 

 
 



 

 

TO: 

THE ATHLETIC FEDERATION OF ________________ 

SERBIAN ATHLETICS FEDERATION 

WORLD ATHLETICS 

 

 

ATHLETE DECLARATION ON THE CHOICE OF THE MEMBER FEDERATION 

 

 

For the purpose from the Rule 1 – ELIGIBILITY TO REPRESENT A MEMBER, of the WA 

Competition Rules, I hereby choose to represent Serbia in the National Representative 

Competitions and other Relevant Competitions as defined WA Competition Rules. 

Before I put my signature to this declaration, I, the undersigned ____________________, borned 

in ________________, ___________________, on ________________, with citizenship of both 

________________ and Serbia, have carefully read and understood the WA Eligibility to 

Represent a Member in National Representative Competitions Regulations and I make this 

solemn declaration conscientiosly. 

Given in Belgrade, ___th _____________ 202__ 

 

________________________________ 

__________________ 

Name and surname of the applicant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDIX B 
 
 

TEMPLATE FORM ATHLETE SWORN STATEMENT 
 
 
 

 
ATHLETE [SWORN STATEMENT: “DECLARATION” OR “AFFIDAVIT” OR “AFFIRMATION”] 

 
 
I, ___________________,do solemnly and sincerely declare that: 

 

1. I have read and understood Eligibility to Represent a Member Rules and the Eligibility to Represent a Member in 

National Representative Competitions Regulations. 

 

2. I have reviewed, and I support, the Application submitted by SERBIAN ATHLETICS FEDERATION (SRB) on my behalf 

and I confirm that its contents are true.  

 

3. I understand and acknowledge that, if I provide false and/or misleading information to World Athletics, I may be 

subject to disciplinary proceedings which could result in a sanction being imposed on me under World Athletics’ 

Rules and the Integrity Code of Conduct and/or result in World Athletics referring my case to the applicable 

criminal or regulatory authority for further action. 

 
4. I consider that I am eligible to compete on behalf of SRB Member Federation in National Representative 

Competitions based on Citizenship acquired after birth, when the athlete is eligible to represent more than one 

Member under the Rule 1.2, I choose to represent SRB Member Federation, by representing above mentioned 

Member, because I consider Republic of Serbia as my country, and I make this solemn declaration conscientiously 

believing the same to be true, and by virtue of the provisions of the statute under article 23 of the Law on 

citizenship of the Republic of Serbia. 

 
   

Signed: _______________________    Date: _____________________ 
 
             [name and surname]      
 
Declared at __________________________________[FULL ADDRESS] 
On____________________ [DATE] 
Before me: 
Signed _______________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
[CERTIFIED BY A NOTARY, COMMISSIONER FOR OATHS, LAWYER AS APPROPRIATE] 
 
 
 
 
 
 



DODATAK B 
 
 

OBRAZAC PISANE IZJAVE POD ZAKLETVOM TAKMIČARA 
 
 
 

 
TAKMIČAR [PISANA IZJAVA POD ZAKLETVOM] 

 
 
Ja, ___________________,pod zakletvom izjavljujem sledeće: 

 

5. Pročitao sam i razumem Pravila o pravu predstavljawa nacionalne federacija i Propozicije o pravu predstavljanja 

nacionalne federacija na međunarodnim takmičenjima. 

 

6. Preglrdao sam prijavu koju je Srpski atletski savez (SRB) podneo u moje ime, saglasan sam sa njom i potvrđujem 

da je sadržaj iste ispravan. 

 

1. Razumem i prihvatam da, ukoliko pružim netačne i/ili obmanjujuće informacije organizaciji „Svetska atletika“, 

protiv mene može biti pokrenut disciplinski postupak i može mi biti izrečena sankcija u skladu sa Pravilima i 

Etičkim kodeksom „Svetske atletike“ i/ili „Svetska atletika“ može proslediti moj slučaj nadležnom krivičnom ili 

regulatornom organu radi preduzimanja daljih mera. 

 
2. Smatram da imam pravo da predstavljam nacionalnu federaciju Srbije na međunarodnim takmičenjima na osnovu 

državljanstva stečenog po rođenju. Prema Pravilu 1.2, kada takmičar ima pravo predstavljanja više od jedne 

nacionalne federacije, ja biram da predstavljam nacionalnu federaciju Srbije, zato što smatram da je Republika 

Srbija moja zemlja i ovim svečano izjavljujem da čvrsto u to verujem, a na osnovu odredbi statuta prema članu 23. 

Zakona o državljanstvu Republike Srbije. 

 
   

Potpis: _______________________      Dana _____._____.202_. 
 
             [name and surname]      
 
Izjavljeno u __________________________________ 
On____________________  
Before me: 
Signed _______________________ 
 
 

OVERITI KOD NOTARA – OVO JE PREVEDENA IZJAVA SA ENGLESKOG NA SRPSKI 
TAKOĐE, POTREBNO JE POTPISATI I ENGLESKU VERZIJU 

 
 


