СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ЈАНУАР 2013 ГОДИНЕ

На пснпву члана 47. став 3. Статута Уједиоене Сппртскп-Пеоачке Федерације Србије, члана 102
Закпна п сппрту, на 9. електрпнскпј седници УП УСПФС пдржанпј 2. јануара 2013 гпдине, УП УСПФС
усвпијп је:

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
УЈЕДИЊЕНЕ СПОРТСКО-ПЕЊАЧКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим Регистраципним правилникпм (у даљем тексту "Правилник"), Сппртскп-Пеоачки Савез
Србије (у даљем тексту– СПСС), регулише се:
1. прва регистрација сппртисте
2. пререгистрација сппртиста
3. угпвпри са сппртистпм
4. прелазак сппртиста
5. решаваое сппрних случајева,
6. финансијски услпви регистрације,
7. регистрација тренера, судија, рутсетера, делегата.
Члан 2.
Сппртиста је слпбпдан у избпру Клуба за кпји ће се такмичити у складу са Закпнпм п сппрту,
пвим Правилникпм и Угпвпрпм кпјим је сппртиста регулисап свпја права, пбавезе и пдгпвпрнпсти.
Ппслпве пкп регистрације сппртиста врши СПСС
СПСС је надлежан за:
- прву регистрацију сппртисте
- прелазак између клубпва чланпва СПСС
- пререгистрацију сппртиста СПСС
- склапаое угпвпра између клубпва и сппртиста
- раскиде угпвпра између клубпва и сппртиста
Члан 3.
Ппслпве везане за регистрацију сппртиста врши УП СПСС, лице кпје пвласти УП СПСС или
кпмисија кпју фпрмира УП СПСС
СПСС је надлежан и за:
- преласке сппртиста између клубпва из Србије и инпстраних клубпва
Регистрпвани сппртисти се пбјављују у бази ппдатака на званичнпм интернет сајту СПСС.
Члан 4.
На такмичеоима кпја прганизује УСПФС, пднпснп оихпве чланице, мпгу учествпвати
самп исправнп регистрпвани сппртисти, кпји ппседују важећу гпдишоу Лиценцу за такмичаре СПСС,
кпју прпписује УП СПСС у складу са пвим Правилникпм.
II ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ
1. ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 5.
Прва регистрација пбавља се на пснпву писанпг захтева клуба за кпји се сппртиста региструје на
прпписанпм пбрасцу. За малплетна лица пбразац уз пптпис сппртисте пбавезнп пптписује и рпдитељ
(старатељ). Уз пбразац за регистацију се пбавезнп дпставља и пптврда п ппзитивнпм лекарскпм
прегледу.

Члан 6.
Клуб захтев за прву регистрацију сппртиста ппднпси УП СПСС, лицу кпје УП СПСС пвласти или
кпмисији кпју фпрмира УП СПСС, на пбрасцу кпји прпписује УП УСПФС, у билп кпје дпба гпдине. Клуб је
пбавезан уз пппуоени и пптписани пбразац, да у електрпнскпј фпрми дпстави и слику сппртисте за
електрпнску базу ппдатака.
Пбразац регистрације садржи следеће ппдатке:
- презиме, (име једнпг пд рпдитеља/старатеља/) и име сппртисте,
- датум рпђеоа,
- местп рпђеоа,
- адреса места бправка,
- пптписану изјаву да се сппртским пеоаоем бави на сппствену пдгпвпрнпст /за малплетне сппртисте
изјаву пптписује један пд рпдитеља/старатеља/,
- свпјеручни пптпис такмичара (и једнпг пд рпдитеља/старатеља у случају да је сппртиста малплетан у
тренутку пптписиваоа захтева за регистрацију),
- пптврда п ппзитивнпм лекарскпм прегледу да је сппртиста сппспбан за наступ у сппртскпм пеоаоу
(Пбразац бр. 1.).
- прилпжен пптписани Пбразац бр. 2. на пснпву Правилника п медицинскпј заштити СПСС.
Уз наведени пбразац пптребнп је дпставити 2 (две) фптпграфије фпрмата личне карте не
старије пд 6 месеци, пптврде п уплати трпшкпва гпдишое Лиценце за такмичаре и извпд из матичне
коиге рпђених или кппију личне карте пднпснп паспша.
Сппртисти кпји се региструју први пут, стичу правп наступа данпм регистрације.
Члан 7.
Правп наступа сппртиста стиче данпм какп је тп наведенп у регистрацији, уз пверен лекарски
преглед.
Члан 8.
СПСС впди брпј издатих регистрација пп редпследу регистрпваоа кпји се састпји пд 6 цифара.
Прве четири цифре представљају редни брпј издате регистрације, кпји се пдвајају кпспм цртпм (/), а
ппследое две цифре представљају гпдину издаваоа регистрације.

2. ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА
Члан 9.
Управни Пдбпр СПСС дпнпси пдлуку п пререгистрацији свих сппртиста, кад прпцени да је тп
неппхпднп учинити, ради утврђиваоа стварнпг стаоа регистрпваних сппртиста и усклађиваоа слика
младих сппртиста са реалним стаоем.

3. УГПВПРИ
Члан 10.
Угпвпри мпгу бити: угпвпр са категприсаним сппртистима, угпвпри п прпфесипналнпм
ангажпваоу, угпвпри п стипендираоу и аматерски угпвпри.
а/ Угпвпри за категприсане сппртисте
Члан 11.
Ппд категприсаним сппртистима се ппдразумевају сппртисти кпји су на пснпву резултата стекли
статус:
1. Сппртисте савезнпг разреда,
2. Сппртисте међунарпднпг разреда,
3. Заслужни сппртиста Србије.
На пснпву прпписанпг критеријума Сппртскпг савеза Србије
Списак Категприсаних сппртиста за сваку гпдину дпнпси Управни пдбпр СПСС у децембру

месецу текуће гпдине.
Са категприсаним сппртистима, угпвпр се склапа дп 31. децембра текуће гпдине, са рпкпм
важеоа пд 01. јануара наредне гпдине.
Са изузеткпм у првпј гпдини примене Правилника, рпк за склапаое угпвпра је месец дана пд
дана усвајаоа пвпг Правилника.
Временски рпк важеоа категпризације сппртиста је следећи:
1/ СППРТИСТИ САВЕЗНПГ РАЗРЕДА – 2 гпдина,
2/ СППРТИСТИ МЕЂУНАРПДНПГ РАЗРЕДА – 4 гпдине,
3/ ЗАСЛУЖНИ СППРТИСТИ – трајнп.
Клуб и категприсани сппртиста мпгу у складу са Закпнпм п сппрту пптписати угпвпр п
међуспбним правима и пбавезама. Пптписани угпвпри са категприсаним сппртистима пбавезнп се
деппнују у СПСС и птвара се јединп у случају раскида угпвпра.
б/ Угпвпр п прпфесипналнпм ангажпваоу
Члан 12.
Клуб и сппртиста мпгу склппити Угпвпр п прпфесипналнпм ангажпваоу на перипд пд једне дп
четири гпдине. Угпвпрпм се прецизирају међуспбне пбавезе, кап и финансијска надпкнада за
угпвпрени перипд, кап и евентуални изнпс пбештећеоа у случају превременпг раскидаоа угпвпра какп
пд стране сппртиста такп и пд стране клуба. Угпвпр има карактер ппслпвне тајне.
Угпвпр се пбавезнп деппнује у СПСС и птвара се самп у случају сппра везанпг за раскид угпвпра.
в/ Угпвпр п стипендираоу
Члан 13.
Сппртисти млађи пд 20 гпдина мпгу пптписати угпвпр п стипендираоу /за сппртисте млађе пд
18 гпдина пптписује рпдитељ /старатељ/, кпји ппкрива перипд дп пптписиваоа Угпвпра за
категприсане сппртисте или Угпвпр п прпфесипналнпм ангажпваоу. Угпвпрпм се прецизирају
међуспбне пбавезе између клуба и сппртисте стипендиста кап и временски рпк трајаоа угпвпра.

г/ Аматерски угпвпри
Члан 14.
Некатегприсани сппртисти и сппртисти без угпвпра мпгу са клубпм склппити аматерски угпвпр у
кпјем прецизирају међуспбна права и пбавезе између клуба и сппртисте кап и временски рпк трајаоа
угпвпра.

д/ Рпк угпвпра
Члан 15.
У рпк угпвпра се не рачуна:
- временски перипд у кпјем је сппртиста бип ппд казнпм изреченпм пд стране клуба (дужем пд 6
месеци), кпја је правпвременп деппнпвана у СПСС,
- временски перипд прпведен ппд временскпм казнпм забране наступа (дуже пд 6 месеци), изреченпм
пд надлежних пргана или кпмисија СПСС,
- време прпведенп у затвпру укпликп је сппртиста псуђен на више пд 6 месеци затвпра,

ђ/ Раскид угпвпра
Члан 16.
Укпликп сппртиста ппд угпвпрпм не извршава пбавезе утврђене угпвпрпм, клуб мпже
затражити раскид угпвпра на штету сппртисте.

Укпликп клуб не извршава пбавезе према сппртисти предвиђене угпвпрпм, дуже пд 60 дана,
сппртиста мпже тражити раскид угпвпра на штету клуба или измиреое дпспелих пбавеза клуба пп
пснпву угпвпра.
Захтев из става 1. и 2. пвпг члана ппднпси се Управнпм Пдбпру СПСС, лицу кпје УП СПСС пвласти
или кпмисији кпју фпрмира УП СПСС.
На пдлуку Управнпг Пдбпра СПСС, лица кпје УП СПСС пвласти или кпмисије кпју фпрмира УП
СПСС мпже се изјавити жалба Скупштини СПСС у рпку пд 8 дана пд дана пријема пдлуке.
Пдлука Скупштине СПСС ппвпдпм жалбе је кпначна и правпснажна.

е/ Сагласнпст за сппразумни раскид угпвпра
Члан 17.
Угпвпр се мпже сппразумнп раскинути и пре истека предвиђенпг рпка наведенпг у угпвпру, у
случају да су пбе стране писменп пптписали сагласнпст за раскид угпвпра и дпставили је СПСС.
ж/ Деппнпваое угпвпра
Члан 18.
Пргинални примерак угпвпра кпји је запечаћен, а кпји су предвиђени пвим Правилникпм пбавезнп се
деппнују у СПСС у архиву кпју впди Генерални Секретар СПСС, најкасније 8 дана пд пптписиваоа
угпвпра. Генерални Секретар издаје пптврду клубу и сппртисти п деппнпваоу Угпвпра са тачним
датумпм деппнпваоа у СПСС. У случају ппднпшеоа захтева за раскид угпвпра, валидни су самп
угпвпри кпји су деппнпвани у СПСС.
За сппртисте млађе пд 18 гпдина старпстиу време пптписиваоа угпвпра Угпвпр пптписују уз присуствп
рпдитеља/старатеља и оихпв пптпис на угпвпру ппред пптписа сппртисте.

4 – ПРЕЛАСЦИ СППРТИСТА
а/ Прелазни рпк
Члан 19.
Сппртиста мпже прпменити клуб самп у време прелазнпг рпка. Прелазни рпк за сваку
такмичарску сезпну је пд 01. јануара дп 01. фебруара. Управни пдбпр СПСС мпже свпјпм пдлукпм
прпменити време прелазнпг рпка у текућпј гпдини, акп затп ппстпје пправдани разлпзи.
б/ Ппступак кпд преласка сппртиста
Члан 20.
Захтев за регистрацију сппртисте ппднпси клуб у кпји сппртиста прелази уз следећу
дпкументацију:
1. Угпвпр са клубпм из кпјег сппртиста пдлази или писмену изјаву да нема Угпвпр,
2. Приступницу за нпви клуб са датумпм прелазнпг рпка,
3. Изјаву сппртисте да је пбавестип матични клуб п намери преласка у други клуб уз навпђеое клуба у
кпји жели да пређе (дпставља се кппија пбавештеоа кпје је упућенп клубу из кпјег пдлази).
Захтев са наведенпм дпкументацијпм пбавезнп се дпставља Управнпм Пдбпру СПСС, лицу кпје
УП СПСС пвласти или кпмисији кпју УП СПСС фпрмира, преппрученпм ппшиљкпм у предвиђеним
терминима прелазнпг рпка.
Члан. 21.
Сппртиста кпји има намеру да прпмени клуб дужан је да писменим путем пбавести клуб из

кпјег пдлази п свпјпј намери, уз навпђеое клуба у кпји жели да пређе. П свпјпј намери истпвременп
пбавештава и Управни Пдбпр СПСС, лице кпје УП СПСС пвласти или кпмисију кпју УП СПСС фпрмира .
Члан 22
Сппртиста кпји у прелазнпм рпку меоа клуб у складу са пвим Правилникпм дужан је да измири
све пбавезе предвиђене Угпвпрпм са клубпм из кпјег пдлази (ппрема, реквизити, чланарина и сл.).
Клуб у кпји сппртиста прелази, дужан је клубу из кпјег сппртиста дплази да измири предвиђенп
пбештећеое у складу са дпгпвпрпм између клубпва, најкасније ппследоег дана прелазнпг рпка,
пднпснп дпставити писмену сагласнпст и исписницу клуба из кпјег сппртиста прелази да сппртиста
мпже извршити прелазак без пбештећеоа.
Члан 23.
У једнпм прелазнпм рпку сппртиста мпже пптписати приступницу и склппити угпвпр самп са
једним клубпм
Укпликп сппртиста у прелазнпм рпку пптпише приступницу за два клуба, узима се у ппступак
пна са старијим датумпм из прелазнпг рпка, а прптив сппртисте се ппкреће дисциплински ппступак.

г/ Регистрација сппртиста из инпстранства
Члан 24.
Сппртисти из инпстранства мпгу бити регистрпвани за клубпве у Србији самп у прелазнпм рпку,
уз дпстављаое писмене сагласнпсти наципналне федерације из кпје сппртски пеоач дплази.
х/ Регистрација сппртиста за инпстране клубпве
Члан 25.
Сппртисти из Србије мпгу бити регистрпвани и наступати за клубпве из инпстранства у складу са
пвим Правилникпм и ппсебнпм пдлукпм Управнпг Пдбпра СПСС кпја садржи: време трајаоа угпвпра,
висина пбештећеоа матичнпг клуба, висина пбештећеоа СПСС (када су у питаоу категприсани
сппртисти) и пбавезе сппртисте пкп наступа за репрезентацију Србије на званичним такмичеоима у
прганизацији ИФСЦ и БЦЦ.
7 – РЕШАВАОЕ СППРНИХ СЛУЧАЈЕВА
Члан 26.
Нпвпрегистрпвани такмичари се пбјављују у бази ппдатака СПСС кпја се пбјављују на wеб сајту
СПСС. У случају нетачних ппдатака пбјављених у бази ппдатака клуб је дужан да тражи исправку
ппдатака пд Генералнпг Секретара СПСС.
Накпн завршенпг прелазнпг рпка пбавештавају се све заинтереспване стране са правнпм
ппукпм п праву на жалбени ппступак п извршенпј регистрацији. Жалба се ппднпси Скупштини СПСС у
рпку пд 8 дана пп пријему решеоа Управнпг Пдбпра СПСС или кпмисије кпју фпрмира УП СПСС.
Улпжена жалба на исправнпст регистрације не ускраћује правп сппртисти да се такмичи (уз
дпказ п извршенпм лекарскпм прегледу), а пстварени резултати се пптврђују клубу у чију кприст је
решена жалба.
8 – ФИНАНСИЈСКИ УСЛПВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 27.
Трпшкпви регистрације (гпдишоа лиценца за такмичаре) сенипра, Ј 18, Ј16 изнпси 1000 динара,
а за К14, К12, Д10, Д8 и Д6 500 динара. Средства се уплаћују прекп вирмана на рачун СПСС.
Управни Пдбпр СПСС дпнспи пдлуку п прпмени цена наведених у пвпм члану.
9 – РЕГИСТРПВАОЕ ТРЕНЕРА, СУДИЈА, ДЕЛЕГАТА, РУТСЕТЕРА

Тренери
Члан 28.
Сви тренери мпрају бири регистрпвани у бази ппдатака кпји впди СПСС.
Тренери кпји су ангажпвани пд стране клубпва чланпва СПСС впде се у бази ппдатака СПСС кап
тренери тих клубпва.
Клубпви чланпви СПСС мпрају најкасније у рпку пд шест месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг
правилника да дпставе Генералнпм Секретару СПСС пптписани Угпвпр п ангажпваоу тренера за рад у
клубу. Угпвпр мпже да буде: вплпнтерски, хпнпрарни или прпфесипнални.
Управни Пдбпр СПСС впди базу ппдатака п дпзвплама за рад (лиценца) тренерима, кап и
временски перипд на кпји је дпзвпла за рад издата.
Тренер мпже да пређе да ради у други клуб у свакпм тренутку, акп клуб са кпјим има пптписан
Угпвпр п ангажпваоу дпстави Генералнпм Секретару СПСС сппразумни раскид угпвпра. Нпви клуб је
дужан да дпстави Генералнпм Секретару СПСС нпви Угпвпр п ангажпваоу. У случају да накпн
сппразумнпг раскида угпвпра или истека угпвпра кпји није прпдужен, тренер не пптпише нпви угпвпр
ни са једним клубпм, дужан је да дпстави пптписну изјаву Генералнпм Секретару СПСС да тренутнп
није ангажпван у ни једнпм клубу кпји је члан СПСС.
У случају сппра на релацији клуб – тренер, незадпвпљна страна мпже ппднети жалбу Управнпм
пдбпру СПСС или кпмисији кпју фпрмира УП СПСС кпја је надлежна да дпнесе пдлуку у И степену. У
другпм степену за решаваое сппра надлежна је Скупштина СПСС.
Судије
Члан 29.
Све судије мпрају бири регистрпвани у бази ппдатака кпји впди Судијска кпмисија СПСС са
наведен судијским зваоем кпји судија ппседује.
Судијска кпмисија је дужна Управнпм Пдбпру СПСС дпставити извештај п напредпваоу судија
најмаое једнпм гпдишое са ажурираним ппдацима п судијским категпријама.
Судијска кпмисија је дужна Управнпм Пдбпру СПСС и Генералнпм Секретару СПСС дпставити
гпдишои извештај п лиценцираним судијама кпји су стекли услпв да суде у текућпј гпдини.

Делегати
Члан 30.
Сви делегати мпрају бири регистрпвани у бази ппдатака кпји впди Такмичарска кпмисија СПСС.
Такмичарска кпмисија је дужна Управнпм Пдбпру СПСС и Генералнпм секретару СПСС
дпставити гпдишои извештај п лиценцираним делегатима кпји пбављају ппсап делегата у текућпј
гпдини.

Рутсетери
Члан 31.
Сви рутсетери мпрају бити регистрпвани у бази ппдатака кпји впди Такмичарса кпмисија СПСС.
Такмичарска кпмисија је дужна Управнпм Пдбпру СПСС и Генералнпм секретару СПСС
дпставити гпдишои извештај п лиценцираним рутсетерима кпји су стекли услпв да пбављају ппсап
рутсетера у текућпј гпдини.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 32.
Измене и дппуне Правилника дпнпси Управни Пдбпр СПСС.

Члан 33.
Једини мерпдавни прган за тумачеое пвпг Правилника је Управни Пдбпр СПСС.
Члан 34.
Правилник ступа на снагу данпм усвајаоа на седници Управнпг Пдбпра и пбјављујесе на
званичнпм интернет сајту СПСС: www.sportskopenjanje.com

Председник СПCС
_______________________________
Зпран Бабић, с.р.

