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На основу члана 30.ст.1.т.3. Статута Стрељачког савеза Србије од 

09.04.2012.године, Управни одбор Савеза на седници одржаној 12.10.2012. 

усвојио је  

 

 

 

 

    П Р А В И Л Н И К 
      О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА СТРЕЛАЦА 

 

 

 

1. Основне одредбе 

 

 

1.1. Правилником о регистрацији и праву наступа стрелаца /у даљем тексту: 

Правилник/ утврђује се: прелазак стрелаца из једне основне стрељачке 

организације у другу; начин и рокови регистрације стрелаца; поступци и 

надлежности органа за регистрацију; право на материјално обештећење 

основних стрељачких организација, могућностима наступа странаца на 

националним такмичењима и друга питања стрелаца, везана за права наступа на 

такмичењима из календара такмичења одређеног савеза. 

 

1.2. Одредбе овог Правилника примењују се на све стрелце који се такмиче у 

дисциплинама предвиђеним ОТП и обавезне су за све стрељачке организације 

Стрељачког савеза Србије / у даљем тексту ССС/. 

 

1.3. У смислу овог Правилника, могу да се региструју само стрелци, држављани 

Републике Србије, чије су основне стрљачке организације верификоване у ССС. 

Стрелци који немају држављанство Републике Србије, на такмичењима из 

Календара ССС могу наступити као појединци ван конкуренције. 

 
 

                                 2. РЕГИСТРАЦИЈА СТРЕЛАЦА 

 

 

 

2.1 Сваки стрелац има такмичарску легитимацију којом се доказује идентитет 

такмичара приликом наступа на такмичењу. 

Стрелац, без такмичерске легитимације, не може да наступи ни на једном 

такмичењу које је на календару такмичења ССС. 

Регистровани стрелац, који је изгубио такмичарску легитимацију може, са 

потврдом Комисије за регистрацију , да наступи на такмичењу. 

После завршеног такмичења, основна стрељачка организација, чији је стрелац 

користио потврду за наступ на такмичењу, потврду доставља ССС. 

У току једне такмичарске године, стрелац може да користи потврду само 

једампута. 

 



2.1.1. Делегат такмичења врши контролу, да ли сви такмичери имају 

такмичерску легитимацију. 

О свом налази, делегат одмах обавештава руководиоца такмичења и саставља 

записник који доставља ССС, уз истовремено уношење најбитнијих елемената 

контроле у Протокол такмичења. 

 

 

2.2. Такмичарску легитимацију издаје комисија за регистрацију ССС /у даљем 

тексту Комисија за регистрацију/. 

Генерални секретар ССС, на предлог Комисије за регистрацију, доноси одлуку о 

висини накнаде трошкова за издавање такмичарске легитимације, издавање 

дупликата  такмичарске легитимације и издавања потврда. 

 

2.3. Регистрацију стрелаца врши Комисија за регистрацију. 

Стрелац може бити регистрован само за једну основну стрељачку организацију. 

 

2.4. Захтев за регистрацију стрелаца и издавањ такмичарске легитимације 

подноси основна стрељачка организација у роковима прописаним овим 

Правилником. 

 

2.5. Захтев за регистрацију и издавање такмичарске легитимације подноси се на 

обрасцу кога прописује Комисија за регистрацију.Уз захтев се достављају и две 

фотографије стрелаца , не старије од 6 месеци, а за стрелце који долазе из друге 

основне стрељачке организације и такмичарска легитимација. 

 

2.6. На основу примљеног захтева за регистрацију, Комисија за регистрацију 

издаје такмичарску легитимацију, у року од 8 дана, по пријему захтева. 

Ако је захтев за регистрацију непотпун, Комисија за регистрацију враћа захтев 

основној стрељачкој организацији на отклањања недостатака и да најкасније у 

року од 5 дана достави потпуне податке. 

 

2.7. Регистрација стрелаца врши се уписом у Књигу за регистрацију.Садржај 

књиге за регистрацију и начин вођења прописује Комисија за регистрацију. 

 

2.8. Регистрација важи за све време док се стрелац налази у основној стрељачкој 

организацији за коју је регистрован. 

Сваке 4 године, такмичарске легитимације се замењују због замена фотографија 

на легитимацији. 

 

2.9. Стрелац може бити регистрован за основну стрељачку организацију под 

условом да има један од докуменатаЧ 

 

а/ приступницу, када се региструје за основну стрељачку организацију чији је 

члан; 

б/ исписницу, када прелази из једне основне стрељачке организације у другу; 

ц/ доказ о истеку или раскиду уговора. 

 

 

3. ПРЕЛАЗАК СТРЕЛАЦА ИЗ ЈЕДНЕ ОСНОВНЕ СТРЕЉАЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ДРУГУ ОСНОВНУ СТРЕЉАЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 



 

 

3.1. Стрелац може да пређе из једне у другу основну стрељачку организацију, 

само под условима предвиђеним овим Правилником. 

Одредбе претходног става односе се на све стрелце који наступају на 

такмичењима по календарима такмичења било ког савеза. 

 

3.2. Прелазни рок траје од 01. до 20. октобра. 

Мини прелазни рок за стрелце траје 10 дана по завршеном првенству државе из 

ваздушног оружја. 

 

3.3. Стрелац може да промени основну стрељачку организацију само у 

прелазном року, под условом да има један од докумената из тачке 2.9. овог 

Правилника. 

Стрелац који жели да промени основну стрељачку организацију доставља, 

препорученом поштом или лично , писмени захтев за издавање исписнице, и то 

у редовном прелазном року до 05.септембра т.г., а у мини прелазном року, на 25 

дана пре почетка мини прелазног рока. 

Копију захтева за издавање исписнице ,стрелац је обавезан да истовремено 

достави и Комисији за регистрацију. 

 

3.4. основна стрељачка организација је дужна да изда исписницу и заједно са 

такмичарском легитимацијом , достави стрелцу; у редовном прелазном року до 

15. септембра т, г. А у мини прелазном року, најкасније 15 дана пре почетка 

мини прелазног рока. 

 

3.5. Издавањем исписнице престају обавезе стрелца према основној стрељачкој 

организацији чији је био члан. 

 

3.6.Уколико основна стрељачка организација не изда исписницу, дужна је да до 

рока из тачке 3.4. овог Правилника, донесе одлуку о одбијању захтева са 

образложењем и поуком на жалбу. 

 

3.7. Сматра се да је престало чланство стрелца у основној стрељачкој 

организацији и обавеза плаћања материјалног обештећења, и када основна 

стрељачка организација не одговори до рока из тачке 3.4. овог Правилника. 

Стрелац, коме је престало чланство по одредбама из претходног става, може да 

се региструје у било коју основну стрељачку организацију. 

Као документ за регистрацију служи копија писменог захтева из т.3.3. став 3. 

овог Правилника и потврда основне стрељачке организације из које одлази да се 

раздужио са оружјем и опремом које је власништво основне стрељачке 

организације. 

Стрелац, који не достави потврду из претходног става, неможе да се региструје 

за другу основну стрељачку организацију. 

 

3.8. Захтев за регистрацију стрелца и издавање такмичарске легитимације, 

подноси основна стрељачка организација у коју стрелац долази, најкасније на 7 

дана пре почетка прелазног рока. 

Уз захтев за регистрацију, доставља се и изјава основних стрељачких 

организација о договору за материјално обештећење у вези преласка стрелаца. 



 

3.9. За стрелца на одслужењу војног рока и стрелце под суспензијом или казном, 

захтев за регистрацију подноси се у року од 15 дана по повратку са одслужења 

војног рока, скидања суспензије или казне. 

 

3.10. Комисија за регистрацију, дужна је до почетка прелазног рока донети 

одлуку о регистрацији и достави основној стрељачкој организацији. 

Уз одлуку из претходног става доставља се и попуњена такмичарска 

легитимација. 

У случају регистрације по основу престанка чланства у основној стрељачкој 

организацији по тачки 3.7. став 1 овог правилника, одлука о регистрацији 

доставља се основној стрељачкој организацији из које је стрелац отишао. 

 

3.11. Преписка по питању регистрације, обавља се поштом, факсом и личном 

доставом. 

 

3.12.Стрелац, који у току једне такмичарске године не наступи ни на једном 

такмичењу по календару такмичења ССС, а није под суспензијом или казном, 

уколико жели, може у прелазном року да промени основну стрељачку 

организацију и без њене сагласности, само уз писмено саопштење своје намере. 

У време од једне године из претходног става,не рачуна се време проведено на 

служењу војног рока или војној вежби. 

 

3.13. Изузетно, стрелац може из нарочито оправданих разлога да промени 

основну стрељачку организацију и мимо прелазног рока, само ако постигне 

сагласностса основном стрељачком организацијом чији је члан и добије 

исписницу. 

Оправданост разлога цени Комисија за регистрацију. 

 

3.14. Стрелац из тачке 3.13 овог Правилника, има право наступа за нову основну 

стрељачку организацију: 

- појединачног наступа у року од 8 дана од дана регистрације 

- наступа за екипу, по истеку такмичерске сезоне у одређеној дисциплинић 

 

3.15. Војни обвезници, по одслужењу војног рока, враћају се у чланство основне 

стрељачке организације за коју су регистровани и могу одмах наступити на 

такмичењима из Календатра такмичења. 

Војни обвезници на одслужењу војног рока, могу наступати на свим 

такмичењима по календару такмичења за основну стрељачку организацију за 

коју су регистровани. 

 

3.16. Свако регистровање стрелаца при преласку из једне основне стрељачке 

организације у другу, мимо прелазног рока, без сагласности основне стрељачке 

организације чији је члан, сматра се ништавним. 

 

3.17. захтев за исписницу и раскид уговора, неможе поднети стрелац против 

кога се води дисциплински поступак- до окончања поступка; стрелац коме је 

изречена дисциплинска мера забране такмичења – до истека казне. 

 



3.18. Основна стрељачка организација неможе да суспендује стрелца, нити да 

покрене дисциплински поступак, после подношења захтева за издавање 

исписнице или за раскид уговора. 

 

 

 

 

4. УГОВОР 

 
4.1. Међусобне обавезе стрелаца и основне стрељачке организације могу се 

регулисати уговором. 

За стрелце који нису навршили 18 година, уговор закључује родитељ или 

старатељ. 

Предмет уговора може бити само спортска активност. 

 

4.2.Уговор се закључује најдуже на 4 године. 

Оверу уговора врши Комисија за регистрацију.У противном, уговор се сматра 

неважећим 

У случају обостране сагласности, уговор се може раскинути и пре истека рока 

на који је закључен. 

 

4.3. Уколико једна од уговорних страна не извршава одредбе утврђене 

уговором, друга страна може тражити раскид уговора.  

 

4.4. У случају спора по уговору, пре надлежних судских органа, обавезна 

арбитража Сорске арбитражне комисије Олимпијског комитета Србије. 

Ако арбитража не успе, одлуку о спору доноси надлежни суд. 

 

4.5.Ако је уговор раскинут на штету стрелца, стрелац има право регистрације за 

нову основну стрељачку организацију по пријему коначне одлуке Спортске 

арбитражне комисије Олимпијског комитета Србије или правоснажне одлуке 

суда. 

Код регулисања права наступа на такмичењима, аналогно ће се примењивати 

одредбе тачке 3.14.овог Правилника. 

Ако је уговор раскинут на штету основне стрељачке организације , регистрација 

стрелца за нову основну стрељачку организацију може се извршити тек по 

истеку сезоне у којој је раскинут уговор. 

 

4.6. Уговор и раскид уговора закључује се у писменој форми. 

4.7. Регистровањем уговора између члана и клуба предвиђено је закључење само 

аматерског уговора,вршење професионалног посредовања приликом преласка 

спортиста из једног клуба у други је недозвољено и сходно томе није дозвољено 

уговарање посредничке накнаде,односно провизије. 

 

 

5. ОБЕШТЕЋЕЊЕ 

 



5.1. Основна стрељачка организација, за сваког регистрованог стрелца који 

одлази, са којим има потписан уговор, по т.4.2.ст.1 има право на материјално 

обештећење од основне стрељачке организације у коју стрелац прелази. 

 

5.2. Заинтересоване основнестрељачке организације могу се писмено 

споразумети да се обештећење неплаћа. 

 

5.3. Стрелац неможе да се региструје и наступи за нову основну стрељачку 

организацију док се за њега неплати обештећење предвиђено уговором. 

 

 

 

 

                       6. ЗАШТИТА ПРАВА И ЖАЛБА  

 

6.1 Стрелац и основна стрељачка организација који сматрају да, приликом 

поступка регистрације није поступљено по одредбама овог Правилника, имају 

право жалбе. 

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана пријема одлуке, односно од дана када 

је одлука требала да буде уручена. 

 

6.2. Жалба се подноси Комисији за регистрацију, која решава у првом степену. 

Подносилац жалбе, незадовољан одлуком по жалби у првом степену, има право 

жалбе Управном одбору ССС, који решава у другом степену. 

 

6.3. Орган надлежан за решавање по жалби, дужан је да жалбу узме у 

разматрање и донесе одлуку по њој на првој наредној седници, а најкасније у 

року 20 дана од пријема жалбе. 

 

6.4. Одлука другостепеног органа је коначна. 

 

6.5. За стрелце и основне стрељачке организације, који су своја права и обавезе 

регулисали уговором, остваривање права жалбе и решавања спорова регулисано 

је тач. 4.4. овог Правилника. 

 

 

   7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
7.1. До сада издате такмичарске легитимације са ознакама Стрељачког савеза 

Југославвије и Стрељачког савеза Србије и Црне Горе, морају се заменити 

најкасније до почетка Првенства Србије стандардним ваздушним оружјем 

2013.год. 

Стрелцима који небуду имали легитимације, искључиво са ознакама 

Стрељачког савеза Србије неће бити омогућен наступ на такмичењима после 

рока из претходног става. 

 

7.2 Усвајањем овог правилника престаје да важи Правилник о регистрацији и 

праву наступа стрелаца од 18.04.2007.године. 

 

7.3. Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  



 

У Београду, 12.10.2012. 

 

 

      Председник УО ССС: 

      Обрад Стевановић 


