
 

Београд, 11.10.2022. године 

Број: 244/02-3 

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

11.10.2022. године, донео је 

О Д Л У К У 

О утврђивању термина прелазног рока, регистрације и обнове дозвола за сезону  

атлетским клубовима,  

и висини накнаде за такмичарску сезону 2023 

1. Прелазни рок за такмичарску сезону 2023 почиње 24. октобра 2022. године и траје до 21. 

новембра 2022. године, а на основу Правилника о преласку атлетичара/ки из клуба у 

клуб. 

2. Регистрација НОВИХ атлетичара врши се током целе године. Накнада за регистрацију 

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

3. Накнада за издавање нове такмичарске легитимације услед губитка или оштећења 

наплаћиваће се 500,00 рсд. 

4. Регистрација СТРАНИХ држављана атлетичара врши се током целе године а у складу са 

Правилником о регистрацији и Пропозицијама САС која дефинишу право наступа 

страних држављана. Накнада за регистрацију страних држављана атлетичара износи 

1.200,00 рсд. Регистрација страних држављана важи искључиво за једну такмичарску 

сезону, и обнавља се сваке године. 

5.    Обнова дозволе за рад за такмичарску 2023. годину атлетским клубовима почиње од 24. 

октобра до закључно са 31. децембром 2022. године. Накнада за обнову дозволе за рад 

за такмичарску 2023. годину која је уплаћена до 31.12.2022. године износи 15.000,00 рсд.  

Накнада за издавање дозволе за сезону након истека назначеног рока, износи 30.000,00 

рсд.  

Уколико атлетски клуб не уплати накнаду за дозволу за сезону до назначеног рока, неће 

бити издата дозвола за сезону без обзира на достављену документацију. Тек по уплати 

накнаде за издавање дозволе за сезону, и достављене комплетне документације, 

атлетском клубу ће бити дозвољен наступ на такмичењима из Програма САС. 

6. Све накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на текући рачун САС 105- 500056-63 са 

назнаком: 

• Регистрација атлетичара/ки 

• Накнада за обнову дозволе за сезону. 

 

НАПОМЕНА: УПЛАТЕ ЗА БИЛО КОЈУ ВРСТУ НАКНАДЕ ИЗ ОВЕ ОДЛУКЕ МОГУЋЕ ЈЕ САМО И 

ИСКЉУЧИВО ЗА РАЧУНА АТЛЕТСКОГ КЛУБА. УПЛАТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА А НА ИМЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ 

НАКНАДА БИЋЕ ВРАЋЕНЕ НА РАЧУН СА КОЈЕГ ЈЕ УПЛАТА ИЗВРШЕНА. 

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

 

       Веселин Јевросимовић 

          Председник УО САС  


