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Клубовима СТСВ 

 
 

Предмет: Регистрација клубова и играча за сезону 2019/20 
 

На основу члана 134. Закона о спорту РС став 1. тачке 3. и 8, на основу 
Статута СТСВ члан 17. као и на основу члана 3. Регистрационог правилника 
СТСС, ИО СТСВ је донео одлуку да се регистрација клубова и такмичара 
чланова Стонотениског савеза Војводине врши на следећи начин: 

 
1. Регистрација клубова се врши у периоду 15 јун – 15. јул 2019. године 

- Подаци о клубовима се достаљају на обрасцу бр. 1 
- Обрасци са подацима о клубу се достављају у „excel“ формату и „pdf“ 

(скенирано) са печатом и потписом заступника клуба на 
stsvnsad@gmail.com као и на registracija.stss@gmail.com дo 15. јула 
2019. године 

2. Регистрацију играча регистровани клубови обавиће од 15.јуна – 31. јула 
2019. године 
- Подаци о играчима достављају се на обрасцу бр.2 као и на 

обрасцима 3, 4 и 5 
- Обрасци са подацима о играчима достављају се у „excel“ формату и 

„pdf“ (скенирано) са печатом и потписом заступника клуба на 
stsvnsad@gmail.com као и на registracija.stss@gmail.com дo 31. јула 
2019. године 

3. Чланарина за клубове износи 25.000,00 динара а уплата се врши на 
исти начин као и прошле године: 
- Чланарина СТСВ у износу од 17.500,00 динара (70 % укупног износа) 

се уплаћује на текући рачун СТСВ 325 – 9500600013831 – 73 
Војвођанска банка OTП 

- 7.500,00 динара (30 % укупног износа) чланарина СТСС се уплаћује 
на текући рачун СТСС 325 – 9500600017928 – 04 Војвођанска банка 
ОТП 

- Чланарина за новоосноване клубове износи 12.500,00 динара 
Чланарина СТСВ у износу од 8.750,00 динара (70 % укупног износа) 
се уплаћује на текући рачун СТСВ 325 – 9500600013831 – 73 
Војвођанска банка OTП, 3.750,00 динара (30 % укупног износа) 
чланарина СТСС се уплаћује на текући рачун СТСС 325 – 
950060017928 – 04 Војвођанска банка ОТП 

 

Сваки клуб је дужан да изврши уплате оба дела чланарине клуба, достави 
доказ о уплати, као и да достави потребну документацију како би могао да се 
региструје за сезону 2019/20. 
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Сва наведена документација клубова СТСВ доставља се на адресу 
Стонотениског савеза Војводине, Масарикова 25, Нови Сад. 

 
4. Таксе за прелазак играча су: 

- 15.000,00 динара – сениорски репрезентативац који је наступао на 

последњем светком првенству 

- 12.000,00 динара – играч који је у протеклој сезони наступао у више 

од 50% утакмица Супер лиге 

- 8.000,00 динара играч који је у протеклој сезони наступао на мање од 

50% утакмица Супер лиге или на више од 50% утакмица Прве лиге 

- 4.000,00 динара играч који је наступао на мање од 50% утакмица 

Прве лиге и јуниори који нису обухваћени претходним одредбама 

- 2.000,00 динара кадет који није обухваћен претходним одредбама 

- За све остале играче се не плаћа такса за прелазак играча 

 
Накнада за прелазак играча плаћа се на рачун СТСВ а износ од 30 % 

средстава СТСВ ће пренети Стонотениском савезу Србије на основу 

устаљене вишегодишње праксе. 

 
5. Накнада за сагласност за регистрацију у иностранству 

- 20.000,00 динара за играча на 1. до 10. места на ранг листи Србије 

- 10.000,00 динара за играча на 11. до 25. места на ранг листи Србије 

- 5.000,00 динара за играча од 26. до 50. места на ранг листи Србије 

- 1.000,00 динара остали. 

 
Наведене таксе за сагласност за регистрацију играча у иностранству плаћају 

се на рачун СТСС. 

 
 

Председник СТСВ 

Станић Милан с.р. 


