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Стонотениски савез Србије 
Комесар за регистрацију и такмичења СТСС 
 

Обавештење о редовном регистрационом периоду 
 
У складу са чланом 2.3 Правила о регистрацији спортиста, регистрација спортиста се врши у 
редовном регистрационом периоду до 10. јануара. 
 
У складу чланом 2.3 Правила о регистрацији спортиста СТСС, спортисти регистровани у редовном 
регистрационом периоду имају право наступа на појединачним и екипним такмичењима у свим 
категоријама. За сениорска лигашка такмичења право наступа се детаљно регулише пропозицијама 
лигашких такмичења. 
 
Играч који се региструје у јануару за нови клуб може да игра у лиги за тај клуб једино ако није 
одиграо  ниједну партију током јесењег дела такмичења, појединачно или у паровима, за претходни 
клуб, у било којој лиги у Србији. 
 
Клубови, односно спортска удружења која су регистрована у сезони 2021/2022, приликом 
регистрације спортиста достављају следеће: 

1. податке о спортистима, на обрасцу који прописује СТСС - образац бр. 2-списак играча 
- обавезни су подаци за све уписане спортисте, према у упутству у обрасцу; 

2. копију личне исправе или извода из матичне књиге рођених за спортисте који се први пут 
региструју, 

3. приступницу за спортисте који се први пут региструју, или прелазе из друге спортске организације, 
на обрасцу који прописује СТСС (у прилогу); 

4. доказ о плаћеној накнади за регистрацију прелазака спортиста у други клуб 
- није потребна копија уплатнице; подаци о уплатама се објављују на интернет страни СТСС, 
- уплата се врши на текући рачун Стонотениског савеза Србије бр. 325-9500600017928-04,  
- 70% накнаде за регистрацију прелазака се преноси на рачун надлежног територијалног савеза 
-   накнаде за регистрацију прелазака спортиста у други клуб износе: 

15.000,00 - за играча који је наступао за репрезентацију на последњем светском првенству 
10.000,00 - за играча који је у протеклој сезони наступао на више од 50% утакмица супер лиге 
5.000,00 - за играча који је у протеклој сезони наступао на мање од 50% утакмица супер лиге 
5.000,00 - за играча који је у протеклој сезони наступао на више од 50% утакмица прве лиге 
4.000,00 - за играча који је у протеклој сезони наступао на мање од 50% утакмица прве лиге 
1.000,00 - за остале играче свих категорија 
1.000,00 - за спортисту који самостално учествује на такмичењима 
20.000,00 - чланарина за спортисту страног држављанина за екипу у супер лиги, 
10.000,00 - чланарина за спортисту страног држављанина за екипу у првој лиги 
5.000,00 - чланарина за спортисту страног држављанина за екипу у осталим ранговима лигашких 
такмичења. 

Казнена такса за нетачан податак у пријави за регистрацију плаћа се у износу од 100% од утврђене 
накнаде; 
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5. доказ - обавештење  да је спортиста обавестио спортску организацију о преласку у други клуб - за 
спортисте који прелазе из друге спортске организације, а немају закључен са претходном; 

6. уговор о двојној регистрацији, ако је закључен (у прилогу); 

7. копију уговора о бављењу спортом или уговора о стипендирању малолетног спортисте за 
спортско усавршавање, уколико спортиста и спортска организација имају закључен уговор 
(одредбе о накнадама могу бити затамњене), или уговора о трансферу (модели су у прилогу); 

8. једну фотографију у следећем формату: 
- фотографија треба да буде у ЈПГ формату; 
- назив фајла треба да буде име_презиме 
- фотографија треба да буде кадрирана тако да је лице у првом плану, под правим углом; 
- фотографија треба да буде дневна, односно добро осветљена, на белој позадини; 
- резолуција слике треба да буде око 300дпи, или слично; 
- димензије фотографије треба да буду димензија 3,5 x 4,5 цм, или у пропорцији 4/3. 

 

Наведени документи се достављају СТСС на емаил адресу: registracija.stss@gmail.com, најкасније до 
10.1.2022. у 24.00 часа. 

Оригинали приступница и уговора о двојној регистрацији се достављају надлежном територијалном 
савезу, у складу са одлукама и роковима које територијални савез усвоји. 

Играчу који нема уговор са клубом, није потребна исписница за прелазак у други клуб, већ само 
приступница новом клубу и обавештење бившем клубу. 

Играч не може једнострано да иступи из спортског удружења у случају када се уговором обавезао да 
ће остати члан до истека одређеног рока. 

Прелазак малолетног спортисте у страну спортску организацију није дозвољен, осим у посебним 
случајевима утврђеним спортским правилима надлежног међународног спортског савеза. 

Прелазак малолетног спортисте у домаћу спортску организацију изван места пребивалишта 
малолетног спортисте није дозвољен, осим ако је прелазак одобрен од стране регистрационе 
комисије СТСС и врши се разлога који нису повезани са спортским активностима (образовање, 
повезаност са породицом и слично). 

Списак свих играча ће бити објављен на сајту СТСС, са рокоm  за жалбе на регистрацију. Жалба се 
подноси у року од 15 дана од сазнања о одлуци регистрационог органа, а најкасније у року од 60 
дана од дана доношења одлуке. 

 

15.12.2021 

       комесар за регистрацију и такмичења СТСС 

 

                                                                 

 
 
 
 
 


