На основу члана 36, тачке 3, 4. и 23. Статута Стрељачког Савеза Србије
(од 31. маја 2016.) Управни одбор је на својој седници одржаној 07.06.2018.
god.усвојио нови

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА ТАКМИЧАРА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1.1.
Правилником о регистрацији и праву наступа такмичара ( у даљем тексту :
Правилник) утврђују се правила и односи између чланица Стрељачког савеза Србије
( у даљем тексту ССС) приликом : преласка такмичара из једне основне стрељачке
организације ( у даљем тексту: Клуба) у другу; начин и рокови регистрације
такмичара ; поступци и надлежност Комисије за регистрацију такмичара ( у даљем
тексту : Комисија); право на материјално обештећење Клубова; могућност наступа
такмичара на националним такмичењима и друга питања која се односе на право
наступа на такмичењима из Календара такмичења ССС.
1.2.
Одредбе овог Правилника се примењују на све стрелце - такмичаре који се
такмиче у дисциплинама предвиђеним ОТП и обавезујуће су за све чланице ССС.
1.3.
У складу са овим Правилником, могу да се региструју само такмичари који су
држављани Републике Србије и чији су Клубови верификоване чланице ССС.
Такмичари који нису држављани Р. Србије могу на такмичењима по Календару
такмичења ССС наступати само као појединци ван конкуренције.
2. РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА
2.1. Такмичар који је изгубио такмичарску легитимацију може са потврдом Комисије
да наступи на такмичењу. Потврда се издаје у руко не краћем од 5 а не дужем од 5
дана од писаног пријема клуба.
2. 2.
Регистрацију такмичара и вођење евиденције о регистрованим такмичарима
по Клубовима води Комисија.
Такмичар може бити истовремено регистрован само за један Клуб.
2. 3.
Такмичарску легитимацију издаје Комисија. Управни одбор , на предлог
Комисије, доноси Одлуку о висини накнаде трошкова за издавање такмичарске
легитимације, дупликата и потврде у случају губитка исте.
2. 4.
Захтев за регистрацију такмичара и издавање такмичарске легитимације
подноси Клуб чији је такмичар члан и то у роковима прописаним овим Правилником.
2. 5.
Захтев за регистрацију и издавање такмичарске легитимације подноси се на
Обрасцу који прописије Комисија. У обрасцу треба посебно нагласити да се такмичар
региструје први пут. Уз захтев се доставља :

1. Фотографија такмичара формата за пасош, не старије од 6 месеци, на којој је
обавезно на полеђини читко исписао име и презиме такмичара
2. Копија извода из матичне књиге рођених.
3.Доказ о здравственој способности такмичара, не старију од 6 месеци (може и
фотокопија)
4.За такмичаре који су били регистровани као такмичари за предходни Клуб
подноси се и постојећа такмичарска легитимација, исписница (која мора да садржи
датум и место последњег такмичења на коме је такмичар наступио)
5.Потврда да је такмичар раздужио опрему и оружје у бившем клубу.
6.Ако постоји Уговор, доказ о истеку или раскиду Уговора између Клуба и
такмичара-члана. Ако је вођен спор решење суда или арбитраже
7.Доказ да је решено питање обештећења, ако је оно уговорено
2. 6. На основу примљеног захтева за регистрацију и издавање такмичарске
легитимације, Комисија издаје исту у року не краћем од 8 и не дужем од 10 дана.
У случају непотпуног захтева, Комисија враћа
захтев подносиоцу на
отклањање недостатака уз обавезу да се тражена документација достави Комисији
у року од 5 дана од пријема, под претњом одбацивања регистрације.
У колико Комисија у року предвиђеном ставом 1. овог члана не изда
такмичарску легитимацију, дужна је да под хитно изда посебну потврду која замењује
такичарску легитимацију до израде и уручења исте. У овом случају мора се водити
рачуна да се не оштети ни Клуб ни такмичар.
2. 7. Регистровани такмичари се уписују у Књигу за регистрацију, која се води за
све удружене чланице. Садржај и начин вођења Књиге за регистрацију прописује
Комисија.
2. 8. Регистрација није временски ограничена и важи за све време док је такмичар
члан Клуба за који је регистрован. За такмичаре се по потреби, а не за краће време
од 4 године, и то због измене и непрепознавања лика такмичара, врши замена
фотографије у такмичарској легитимацији.
3. ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГИ КЛУБ
3. 1.
Регистровани такмичар може да пређе и буде регистрован за други Клуб,
само у складу и под условима предвиђеним овим Правилником. Ово се односи на
све такмичаре који наступају на такмичењима по Календару ССС.
3. 2.

Прелазни рок траје од 01. до 20. октобра.

3. 3. Регистровани такмичар може да промени и буде регистрован за други Клуб у
прописаном прелазном року уз поседовање свих потребних документа предвиђеним
чланом 2 .5. овог Правилника.
Регистровани такмичар који жели да промени Клуб доставља препорученом
поштом или лично писмени захтев за издавање исписнице и то у прелазном року до
05. септембра текуће године.Копију захтева за издавање исписнице регистровани
такмичар истовремено је у обавези да достави и Комисији.

3. 4.
Клуб је дужан да изда исписницу и заједно са такмичарском легитимацијом
неспорно достави регистрованом стрелцу најкасније до 15. септембра текуће године
у прелазном року.
3. 5. Уручењем исписнице и потврде о раздужењу престају обавезе регистрованог
такмичара према Клубу чији је био члан.
3 .6.
У колико Клуб не изда исписницу, дужан је до рока предвиђеним чланом 3. 4.
Правилника донесе образложену одлуку о неиздавању исписнице са поуком о
правном леку.
У колико Клуб из кога регистровани такмичар одлази не изда или одбије да
изда и потврду о раздужењу такмичара са опремом и оружјем, сматра се да је
такмичар раздужио опрему или оружје које су власништво бившег Клуба.
3. 7.
Ако Клуб до рокова предвиђеним чланом 3. 4. Правилника не одговори по
захтеву за издавање исписнице, аутоматски престаје чланство регистрованог
такмичара као и евентуалне обавезе које проистичу из материјалног обештећења
према бившем Клубу.
Такмичару коме је престало чланство у складу са предходним ставом, може
да се учлани и региструје за било који Клуб-чланицу ССС.
Као валидан документ за учлањење и регистрацију служи копија писменог
захтева за издавање исписнице, означен датумом пријема од стране Клуба у складу
са чланом 3. 3. овог Правилника.
3. 8.
Захтев за регистрацију такмичара и издавање такмичарске легитимације
подноси Клуб у који такмичар одлази.
Уз захтев за регистрацију Комисији се доставља и изјава одлазећег и
долазећег Клуба о постигнутом договору за евентуално материјално обештећење у
вези преласка такмичара.
3. 9. За регистроване такмичаре под суспензијом или казном, захтев за регистрацију
се подноси наредног дана од истека суспензије односно казне.
3. 10. Комисија је дужна да у току прелазног рока донесе одлуку о регистарацији и уз
такмичарску легитимацију је достави Клубу.
У случају регистрације такмичара, престанком чланства у одлазећем Клубу, у складу
са чланом 3. 7. овог Правилника, одлука Комисије о регистрацији такмичара се
доставља и овом Клубу.
3. 11. Сва преписка по питању регистрације се обавља у писаној форми уз
достављање потребне документације путем поште, препоручено, са повратницом
или личном доставом као и факсом и мејлом.
3. 12.
Уколико такмичар не наступи у току такмичарске године ни на једном
такмичењу по Календару ССС, а није под суспензијом или казном , може у
прелазном року да промени Клуб и без сагласности истог, и то само уз неспорно
достављање писменог саопштења о својој намери и потврде о раздужењу опреме и
оружја према бившем Клубу.
3. 13.
Регистровани такмичар може да из нарочито оправданих разлога промени
Клуб и ван прелазног рока, али само ако са одлазећим и долазећим Клубом

постигне сагласност и добије исписницу, потврду о раздужењу и изјаву о постигнутом
договору о евентуалном материјалном обештећењу.
Оправданост разлога из предходног става цени Комисија.
3.14.
Захтев за исписницу и раскид уговора између регистрованог такмичара и
Клуба не може поднети такмичар против кога се води дисциплински поступак и то до
окончања поступка односно до истека казне у случају изречене правоснажне
дисциплинске мере.
Клуб не може да суспендује такмичара нити да покрене дисциплински
поступак после подношења захтева за издавање исписнице или раскида уговора.
3.15.
Регистровани такмичар може да наступи на такмичењима по Календару
такмичења ССС за Клуб чији је члан даном регистрације односно уручењем
такмичарске легитимације. При томе треба водити рачуна о условима предвиђеним
Судијским и ОТ правилником.
4. УГОВОР ИЗМЕЂУ ТАКМИЧАРА И КЛУБА И ОБЕШТЕЋЕЊЕ
4. 1.
Међусобни односи између такмичара и Клуба чији је такмичар члан , могу
се регулисати уговором. Предмет уговора су права обавезе и одговорности
такмичара такмичара- аматера коме се обезбеђује од стране Клуба новчана
надокнада за бављењем стрељаштвом или спортским усавршавањем.
Аматерско бављење стрељачким спортом искључује уговарање посредничке
накнаде тј провизије приликом преласка регистрованог такмичара у други Клуб.
Ова материја је регулисана члановима од 9. до 24. Закона о спорту (Сл.
гласник РС 10/2016) и Спортским правилима ССС .
4. 2.
Уговор се закључује у писаној форми у 6 истоветних примерака, најдуже на
4 године. За малолетна лица уговор потписује родитељ или старатељ, а за Клуб
лице овлашћено за заступање Клуба, регистровано у АПР.
Оверу уговора врши Комисија и то у року од 15 дана од дана достављања
закљученог уговора. Уговори који нису оверени од стране Комисије су ништави.
Евиденцију уговора води Комисија.
4. 3.
Клуб за сваког регистрованог такмичара, са којим има закључен уговор у
складу са овим Правилником, може да буде материјално обештећен у случају
преласка такмичара у други Клуб. Висина обештећења може бити дефинисана у
самом уговору или посебном одлуком надлежног органа Клуба.
Заинтересовани Клубови се могу писмено споразумети да се обештећење
не плаћа. Споразум потписан између заинтересованих Клубова оверава Комисија.
Регистровани такмичар не може да се региструје за други Клуб док се за
њега не плати обештећење.
4. 4.
Уколико једна од уговорних страна није задовољна извршавањем одредби и
обавеза утврђеним уговором, може затражити раскид уговора.
У случају обостране сагласности уговарача, уговор се може раскинути и
пре истека рока на који је закључен. Раскид се закључује у писаној форми.

За решавање спора између уговорних страна, надлежан је Стални
арбитражни суд при Олимпијском комитету Србије (ОКС). Ово се не односи на
спорове за које Закон прописује надлежност редовних судова.
4. 5.
Поступак, уговарање и начин решавања спорова је регулисан чланом 53. и
54. Закона о спорту као и Правилником о сталној спортској арбитражи при сталном
спортском арбитражном суду ОКС. Арбитражни поступак је хитан. Одлуке
Арбитражног суда имају снагу правоснажне пресуде редовног суда. Последња
истанца у поступку арбитраже је на Арбитражном суду у Лозани.
5. ЗАШТИТА ПРАВА И ЖАЛБА
5. 1.
Уколико такмичар и Клуб сматрају да приликом регистрације поступак није
вођен у складу са Правилником, имају право на жалбу. Рок за подношење жалбе је 8
дана од пријема писане одлуке Комисије.
5. 2.
Жалба се подноси Комисији, која решава у првом степену. Страна
незадовољна одлуком по жалби у првом степену, има право на жалбу, која се
решава у другом степену пред Управним одбором ССС. Жалба се подноси преко
Комисије у року од 15 да од пријема одлуке по жалби у првом степену.
Управни одбор је дужан да донесе одлуку по првостепеној жалби на првој
наредној седници ,а не дуже од 30 дана од пријема жалбе.
Одлука другостепеног органа је коначна.
5. 3.
За све такмичаре и Клубове, који су своја права и обавезе регулисали
уговором , остваривање права по жалби и решавање спорова је регулисано
одељком 4. чановима од 4.1- до 4.5. овог Правилника.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
6. 1.
Усвајањем овог Правилника престаја да важи Правилник о регистрацији и
праву наступа такмичара од 12. октобра 2012. године.
6. 2.
Комисије.

Тумачење одредби Правилника је у надлежности Управног одбора и

6. 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и објављивања на сајту
Стрељачког савеза Србије.

У Београду
дана 07.06.2018.

Председник УО ССС
Др. Ненад Путник

