
 

 

Београд, 27.10.2020. године 

                        Број: 393/03 

РЕГИОНАЛНИМ АТЛЕТСКИМ САВЕЗИМА 

АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА 

 
Предмет: Прелазни рок и издавање дозвола за сезону клубовима за такмичарску 2021. годину 

           
Поштовани регионални савези и атлетски клубови, 

Поштовани атлетски радници, 

 

Користим ову прилику да Вас подсетим на почетак као и сама правила прелазног рока и лиценцирање 

атлетских клубова за такмичарску 2021. годину. 

 

Ове године прелазни рок почиње 09. новембра и завршава се 07. децембра 2020. године, а све складу са 

Правилником о преласку атлетичара из клуба у клуб САС који Вам достављамо у прилогу овог мејла. Овим 

Правилником се на јединствени начин регулишу услови, поступак и начин преласка атлетичара из клуба у клуб, 

право наступа атлетичара на такмичењима у РС и прелазак атлетичара у инострани клуб.  

 

Молим вас да поштујете рокове и периоде (4 периода) утврђене овим Правилником, и предлажем да се још 

једном подсетите на правила прелазног рока. 

 

Издавање дозвола за сезону (такмичарска 2021. година) атлетским клубовима и пререгистрација 

атлетичара/ки такође почиње 09. новембра, и трајаће до 31. децембра. 

 

Обрасце за прелазни рок (захтев за издавање исписнице и исписница/захтев за прелазак) као и обрасце за 

лиценцирање атлетских клубова за такмичарску 2021. годину (обрасци 1,2 и 3) достављамо Вам у прилогу овог 

мејла. Молим Вас да уз уредно попуњене, потписане и печатиране обрасце од стране законског заступника 

клуба доставите и тражену документацију из обрасца 1 (тачке 1 до 7 обрасца). 

 

Пререгистрацију и регистрацију атлетичара/ки врше регионални савези којем Ваш клуб припада. 

 

Такође, желим да Вас обавестим, да је Одлуком Управног одбора САС, одлучено да поред тога што се таксе 

за регистрацију и пререгистрацију ни ове године неће наплаћивати, за такмичарску 2021. годину укинута је и 

накнада за издавање дозвола за сезону атлетским клубовима. Вођени тешком ситуацијом насталом због 

епидемије корона вируса, Управни одбор одлучио је да и на овај начин помогне свим клубовима, чланицама 

Српског атлетског Савеза. 

 

ВАШНА НАПОМЕНА: Сви клубови су у обавези да доставе потребну документацију за обнову дозволе за сезону 

(обрасци и пропратна документација) НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.12.2020. године, у супротном НЕЋЕ БИТИ ДОЗВОЉЕН 

НАСТУП У ТАКМИЧАРСКОЈ 2021. ГОДИНИ. 

 

Молим све атлетске клубове да поштују рокове утврђене Одлуком УО САС усвојене 26.10.2020. године (број 

388/02-1). 

 

Унапред захвалан, 

  Директор САС 

Слободан Бранковић 


