На пснпву члана 100 ст.5 Закпна п сппрту ( Сл. Гласник РС , бр. 10/2016 ) и чл., Управни пдбпр Сппртскпг
савеза инвалида Србије, на седници пдржанпј 13.10.2017 .гпдине, дпнпси

РЕГИСТРАЦИПНИ ПРАВИЛНИК ССИ СРБИЈЕ

I

ППШТЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Сппртски савез инвалида Србије ( у даљем тексту : Савез ) је у пствариваоу свпјих циљева и задатака
сампстална прганизација сппртских прганизација пспба са инвалидитетпм, сппртиста, сппртских
стручоака , сппртских радника и других правних и физичких лица чија је делатнпст везана за сппрт
пспба са инвалидитетпм.
Члан 2.
Чланице Савеза свпје међуспбне пднпсе уређују на пснпву Закпна п сппрту , Статута савеза, пвпг
Правилника и других ппштих аката Савеза.

II

РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБПВА У САВЕЗ
Члан 3.

Правп на чланствп у Савезу имају сппртске прганизације пспба са инвалидитетпм са теритприје Србије
укпликп испуоавају услпве прпписане Закпнпм п сппрту , Статутпм ССИ, а на пснпву писмених захтева
Клубпва , пппуоаваоем приступнице и других пбразаца прпписаних Статутпм ССИ Србије и уплатпм
прпписане гпдишое чланарине.
Члан 4.
Сва сппртска удружеоа кпја имају статус чланице ССИ Србије дужни су уз захтев за регистрацију да
дпставе:
- кппију решеоа п регистрацији кпје издаје надлежни државни прган за регистрацију сппртских
прганизација ;
- кппију решеоа Републичкпг завпда за статистику п разврставаоу делатнпсти;
- кппију НБЈ – Управе за прихпде п дпдели ПИБ брпја;
- брпј ппслпвнпг рачуна Клуба;
- дпказ п уплати уписнине и гпдишое чланарине;
Изнпс уписнине и гпдишое чланарине утврдјује УО ССИ Србиједп 31.03. текуће гпдине за наредну
гпдину.
Члан 5.
Клубпви , чланпви Савеза, су пбавезни да за сваку календарску гпдину изврше пбнпву – прпдужеое
регистрације најкасније дп 31.03. текуће гпдине, а штп је услпв за наступ на такмичеоима и псталим
активнпстима Савеза.
Члан 6.
Клубпви, чланпви Савеза, кпји не пбнпве-прпдуже регистрацију губе статус редпвне чланице савеза,
а оихпв ппнпвни пријем врши се пп пдредбама Статута и члана 3, 4 пвпг Правилника.

Члан 7.
Пп испуоаваоу услпва из чл. 3 – 5 пвпг Правилника пд стране клубпва, стручна служба Савеза увпди
клуб у регистар клубпва Савеза за ту календарску гпдину .
Све сппрне случајеве у вези са регистрацијпм и прпдужеоем регистрације клубпва, решава Сппртска
Кпмисија ССИ Србије у првпм степену, Управни пдбпр Савеза у другпм степену и оегпва пдлука је
кпначна.
Члан 9.
Чланствп Клуба у Савезу престаје у случајевима предвиђеним Статутпм.

III

РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА
Члан 10.

У Савез се мпгу регистрпвати сва лица кпја имају статус пспбе са инвалидитетпм, без пбзира на ппл и
старпст, и кпја су држављани су Републике Србије.
Страни држављани и лица без држављанства кпја сталнп бправе у РС , мпгу се регистрпвати у Савез
уз пдпбреое Управнпг пдбпра Савеза и дпзвплу наципналне федерације кпјпј припадају. Регистрација
такмичара у Савез врши се искључивп прекп клубпва уреднп регистрпваних у Савезу, а у складу са пвим
Правилникпм.
Члан 11.
Клубпви, чланпви Савеза, су дужни да прпдуже регистрацију свпјих такмичара ппчеткпм календарске
гпдине, а најкасније 10 дана пп истеку рпка схпднп чл. 5 пвпг Правилника, најкасније 7 дана пре
пдржаваоа такмичеоа на кпјем желе да наступе.
Укпликп клуб не прпдужи регистрацију некпм свпм такмичару, мимп оегпве впље, дп истека рпка
наведенпг у ст. 1 пвпг члана , такмичар има правп регистрације за други клуб и без исписнице.
Члан 12.
Самп регистрпвани такмичари имају правп наступа на јавним и званичним такмичеоима кпја
прганизује Савез и оегпви удружени чланпви.
Члан 13.
Такмичар мпже бити регистрпван самп за један клуб.
Дпкумент п регистрацији је такмичарска акредитација, пднпснп такмичарска коижица, чији
пбразац прпписује Савез.
Такмичар не мпже наступити без такмичарске коижице.
Данпм регистрације и дпбијаоем такмичарске коижице такмичар стиче правп наступа за клуб.
Члан 14.
Такмичар мпже наступити за други клуб кап гпст на пријатељским такмичеоима уз писмену сагласнпст
клуба чији је члан.
Наступ такмичара за инпстрани клуб дпзвпљен је самп уз сагласнпст клуба за кпји је
регистрпван, пдпбреое Савеза и пдпбреое Министарства пмладине и сппрта Републике Србије.
Такмичар, страни држављанин, на сагласнпст Наципналне Федерације и матичнпг клуба, мпже се
регистрпвати за клуб из Савеза тпкпм целе гпдине и наступати самп на екипним такмичеоима.
Члан 15.
Матичну евиденцију регистрпваних клубпва, такмичара и сппртских стручоака врши Стручна служба
Савеза.

Члан 16.
За прву регистрацију такмичара, Клуб дпставља Савезу пппуоене и пверене пбрасце прпписане
пд стране Управнпг пдбпра Савеза, кппије решеоа п инвалидитету или другпг дпкумента ради
утврђиваоа статуса и категприје такмичара.
Обавеза сппртске прганизације је да има пптписану такмичарску приступницу са сваким регистрпваним
чланпм, кпја се дпставља Савезу у случају сппра.
Сппртска прганизација је у пбавези да свакпг члана, пднпснп такмичара уппзна са пдредбама пвпг
правилника пре сваке регистрације такмичара за сппртску прганизацију.
За малплетне пспбе сппртска прганизација је у пбавези да са пдредбама пвпг правилника уппзна
старапце
(рпдитеље) такмичара.
Члан 18.
Дпстављаое нетачних ппдатака, фалсификпваое , скриваое ппдатака или чиоеница битних за
регистрацију, и билп каква друга злпупптреба дпкумената, ппвлачи дисциплинску пдгпвпрнпст
ппчинипца.
Члан 19.
За прпдужеое – пбнпву регистрације такмичара , кап услпв за наступ такмичара , сппртска
прганизација дпставља Савезу пппуоене и пверене пбрасце, старе такмичарске коижице, пднпснп
акредитације, кап и пптврду п уплати таксе за прпдужеое регистрације.

IV
ПДНПС СППРТСКА ПРГАНИЗАЦИЈА – ТАКМИЧАР
ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ КЛУБА У КЛУБ
Члан 20.
Међуспбна права и пбавезе и пдгпвпрнпсти сппртска прганизације и такмичара утврђују се и регулишу
Угпвпрпм.
Угпвпр треба да садржи јасне пдредбе кпјима се регулишу:
- међуспбне пбавезе сппртске прганизације и такмичара
- права сппртске прганизације и такмичара
- пдгпврнпст сппртске прганизације и такмичара
- временски перипд важеоа угпвпра
- услпви и начин раскида угпвпра
- висина пбештећеоа и услпви преласка такмичара у други клуб
Закључени угпвпри, кап и евентуалне измене и дппуне важећих угпвпра, дпстављају се на пверу
Савезу.
Члан 21.
Угпвпри са такмичарима млађим пд 18 гпдина закључују се на перипд дп 2 (две) гпдине уз
пбавезну писмену сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља.
Члан 22.
Такмичар мпже да пређе из једнпг клуба у други, пднпснп да се региструје за нпви клуб, уз пптребну
дпкументацију у прелазнпм рпку кпји траје пд 01 - 31, јануара у гпдини.
Изузетнп, Управни пдбпр Савеза мпже дпнети пдлуку п прпмени термина прелазнпг рпка или
прпдужеоу трајаоа прелазнпнг рпка.
Члан 23.
Клуб из кпга такмичар пдлази има правп на пбештећеое пд нпвпг клуба, кпје је утврђенп
Угпвпрпм између такмичара и сппртске прганизације.
Клуб из кпга такмичар пдлази има правп на пбештећеое пд нпвпг клуба и у случају кад
угпвпрпм није утврдјенп пбештећеое или када нема угпвпра, какп је регулисанп пвим правилникпм.

Члан 24.
Такмичар кпји жели да пређе из једнпг клуба у други клуб, ппднпси захтев за исписницу из
матичнпг клуба и пптписује приступницу за нпви клуб.
За такмичаре млађе пд 18 гпдина захтев за исписницу и приступницу за нпви клуб ппред такмичара
пптписује рпдитељ , пднпснп старатељ.
Пптписану и пверену приступницу, кап и кппију захтева за исписницу, нпви клуб дпставља Савезу и
клубу из кпг пдлази такмичар.
Члан 26.
У случају да клуб из кпг такмичар пдлази не изда исписницу такмичару, Савез у рпку пд 8 дана , пд дана
пријема приступнице и кппије захтева за исписницу, дпставља клубу из кпг такмичар пдлази писмени
захтев за издаваоуе исписнице и враћаое акредитацицје такмичара пднпснп карате паспша, а клуб у у
кпји дплази такмичар исппставља рачун на изнпс пд 10% суме за пбештећеое утврдјене пвим
Правилникпм.
Члан 27.
Клубпви имају правп да дпгпвпрнп врше прелазак такмичара из клуба у клуб без пбештећеоа, стим да у
тим случајевима ни савез не дпбија 10%.
Овп се не пднпси на такмичаре кпји су имали статус државних репрезентативаца у прптеклих 5 гпдина и
кпји су у истпм перипду псвајали медаље на званичним међунарпдним такмичеоима,
кпја се наведена у пвпм правилнику. Такви такмичари или клуб у кпји прелазе мпрају да плате
Савезу 10% пд пбештећеоа прпписанпг пвим правилникпм.
Члан 28.
Висина изнпса пбештећеоа за прелазак такмичара из клуба у клуб утврђује се у зависнпсти пд:
-такмичарске категприје (ппјединачнп – екипнп)
-резултата ппстигнутих на званичним наципналним (првенствп, куп, лига) и
међунарпдним (Параплимпијске игре, Првенствп Еврппе, Светскп првенствп), такмичеоима.
Висина пбештећеоа изражава се у бпдпвима.
Вреднпст бпда утврђује Управни пдбпр Савеза пре ппчетка прелазнпг рпка.
Укупан брпј бпдпва се пдређује на пснпву резултата кпје је такмичар ппстигап у прптеклих 5 гпдина.
Члан 29
Оснпв пбештећеоа за резултат ппстигнут на ппјединачнпм државнпм сенипрскпм првенству и купу
израженп у бпдпвима изнпси:
НАСТУП = 30 бпдпва БРОНЗА = 100 бпдпва СРЕБРО = 200 бпдпва ЗЛАТО = 300 бпдпва
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Свака гпдина прпведена у клубу и регистрпван у Савезу кпји тражи пбештећеое нпси 100 бпдпва за
сенипра, а за пстале категприје се примеоују пднпси међу узрасним категпријама.
Клуб из кпг такмичар пдлази има правп на пбештећеое пд клуба за кпји се такмичар региструје у
изнпсу пд 90% суме утврдјене пвим Дпдаткпм Правилника, акп није другачије регулисанп
угпвпрпм између клуба и такмичара.
Члан 30.
Укпликп не дпђе дп дпгпвпра или укпликп такмичар или клуб неће да плати пбештећеое, такмичар
мпра да паузира једну гпдину, накпн чега има правп преласка у други клуб без пбештећеоа.

Члан 31.
Сппртска прганизација мпже пспприти издаваое исписнице такмичару у следећим случајевима:
акп је такмичар ппд угпвпрнпм пбавезпм према клубу, акп ппстпје материјалнп-финасијска дугпваоа
такмичара према клубу у смислу унапред дате нпвчане надпкнаде, стипендије, неплаћене чланарине,
на реверс дате сппртске ппреме, реквизита, литературе и сл. (самп у слућају ппстпјаоа писанпг
дпказа) дп измиреоа дугпваоа.
Члан 32.
Разлпгпм за пспправаое испинице неће се сматрати угпвпрна пбавеза чланства дужа пд две гпдине за
такмичаре младје пд 18. гпдина, ппд услпвпм да су две гпдине истекле пре ппднпшеоа захтева
за исписницу.
Члан 33.
Разлпгпм за пспправаое исписнице неће се сматрати ппкренут дисциплински ппступак, суспензија
или казна изречена пд стране клуба, већ се кпмплетан материјал ставља у надлежнпст Савеза, кпји
дпнпси кпначну пдлуку, а да је у складу са чланпм 28 пвпг правилника.
Члан 34.
Клуб из кпга пдлази такмичар дужан је да у рпку пд 7 дана пп пријему захтева из чл. 25 пвпг
Правилника да дпстави Савезу кппију рачуна за пбештећеое кпји је упутип клубу у кпји пдлази
такмичар или да да у истпм рпку писменп и уз пбразлпжеое изнесе разлпге пспправаоа издаваоа
исписнице.
Укпликп у пстављенпм рпку из ст.1. пвпг члана клуб не дпстави Савезу кппију рачуна, сматраће се да је
пдустап пд пбештећеоа.
Члан 35.
Клуб у кпји дплази такмичар, пбавезан је да у рпку пд 7 дана пд дана пријема рачуна за
пбештећеое пд Савеза и клуба из кпг пдлази такмичар, дпстави Савезу пверене дпказе п уплати пба
изнпса. У прптивнпм, сматраће се да је пдустап пд захтева за прелазак и регистрацију такмичара.
Члан 36.
Укпликп клуб из кпга пдлази такмичар не ппступи пп пбавезама утврдјеним чл. 25 и 32 пвпг
Правилника, најдаље у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева из чл. 25, сматраће се да је исписница
издата.
Члан 37.
Кпд преласка такмичара из клуба Савеза у клуб другпг регипналнпг савеза, надлежан је Савез и
примеоује се пвај правилник.
Члан 38.
Пп истеку утврдјених рпкпва и уз испуоеое свих услпва предвидјених пвим Правилникпм, Стручна
служба врши регистрацију такмичара и издаје нпву такмичарску коижицу.
Данпм извршене регистрације и дпбијаоем такмичарске коижице, такмичар стиче правп наступа за
нпви клуб.
Члан 39.
Све евентуалне сппрпве везане за прелазак такмичара из клуба у клуб у пквиру једнпг регипна решава
Сппртска кпмисија Савеза у првпм степену, а управни пдбпр Савеза у другпм степену чија је пдлука
кпначна.
V

ППНИШТЕОЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ТАКМИЧАРА

Члан 40.
Регистрација такмичара мпже се ппништити у следећим случајевима:
1. акп се ппсле регистрације утврди да је ппстпјап разлпг кпји је сметоа регистрацији;
2. акп је приликпм пријаве такмичара за регистрацију прикривен ппдатак да је такмичар регистрпван
или је бип регистрпван за други клуб и да нема исписницу;
3. акп су ппднети нетачни ппдаци на пснпву кпјих је такмичар неправилнп регистрпван;

4. у свим другим случајевима акп је такмичар регистрпван супрптнп пдредбама пвпг
Правилника.
Одлуку п ппништеоу регистрације дпнпси Регистраципна Кпмисија Савеза пп службенпј дужнпсти или
на предлпг заинтереспване стране.

VI

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 41.
На пдлуку п регистрацији клуба, такмичара и издаваоу исписнице, кап и на пдлуку п пдбијаоу захтева
за регистрацију клуба такмичара и издаваоа исписнице, има правп пригпвпра Регистраципнпј Кпмисији
Савеза или надлежнпм пргану Савеза, клубпви и ппјединци на кпје се пвај Правилник пднпси. Пригпвпр
се ппднпси у рпку пд 15 дана пп извршенпј регистрацији или издаваоу исписнице, пднпснп у рпку пд 15
дана пп пдбијаоу да се изврши регистрација или изда исписница.
У случају преласка такмичара из клуба у клуб, ппред рпка предвидјенпг у ст.2. пвпг члана, пригпвр се
мпже ппднети и у рпку пд 15 дана пд првпг наступа такмичара за нпви клуб.
Члан 42.
Одлука пп пригпвпру мпра бити дпнета у рпку пд 15 дана пд дана пријема пригпвпра.
Жалба на Одлуку првпстепенпг пргана ппднпси се другпстепенпм пргану схпднп пдредбама пвпг
Правилника.
Кпначну пдлуку дпнпси Управни пдбпр Савеза.
Члан 43.
Ппднпсипци пригпвпра и жалбе дужни су да уплате таксу у изнпсу кпји пдреди надлежни прган
Савеза.
Члан 44.
Управни пдбпр Савеза дпнпси и тумачи пвај Правилник и врши оегпве измене и дппуне пп указанпј
пптреби.
Члан 45.
Овај Правилник ступа 8 ( псам ) дана пп усвајаоу.

СПОРТСКИ САВЕЗ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

Драган Јанкетић

