ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ СТРЕЛИЧАРКИ И
СТРЕЛИЧАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником Стреличарског савеза Србије (у даљем тексту: Савез),
утврђују се:
-

Процедура регистрације стреличарки и стреличара (у даљем тексту:
стреличари);
процедура регистрације уговора између стреличара и клуба;
процедура преласка стреличара из клуба у клуб,

Члан 2.
Право да буду регистровани имају сви држављани Републике Србије као и
страни држављани који имају стални или привремени боравак у Републици Србији.
Активни стреличари свих категорија морају бити регистровани.
Сви регистровани стреличари обавезни су да се придржавају Статута,
Правилника и других општих аката Савеза, као и одлука надлежних органа Савеза
донетих на основу и у складу са важећим општим актима Савеза.

Члан 3.
Регистрацију стреличара у оквиру Савеза обавља канцеларија Савеза, која
води: евиденцију стреличара; евиденцију уговора између стреличара и
стреличарског клуба; документацију за сваког регистрованог стреличара.

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРОЦЕС

Члан 4.
Образац Регистрационе пријаве који прописује Савез, подноси стреличарски
клуб за сваког стреличара посебно, у два примерка.
Регистрациону пријаву са осталом документацијом предаје лице које има
овлашћење клуба уз списак стреличара за које се подноси регистрациона пријава,
на меморандуму клуба, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Регистрациону пријаву потписује стреличар и родитељ или стараоц за стреличаре
испод 18 година.

Клуб је обавезан да уз регистрациону пријаву достави и две фотографије
величине 3 x 4 цм (не старије од 6 месеци), копију извода из матичне књиге
рођених (ако је стреличар малолетан) или копију личног документа која доказује
идентитет (пасош или лична карта). За стране држављане потребно је приложити
и копију важеће пријаве боравишта.
Регистрација стреличара могућа је само на основу потпуне, уредно попуњене
и поднете регистрационе пријаве, са целокупном документацијом прописаном овим
Правилником.
Један примерак обрасца регистрационе пријаве, на којој се потврђује да је
регистрација извршена, се враћа стреличарском клубу као доказ о извршеној
регистрацији.
Стреличари
након
извршене
регистрације
добијају
Такмичарску
легитимацију Савеза и стичу право наступа за стреличарски клуб за који су
регистровани почев од датума назначеног на такмичарској легитимацији (осам дана
по извршеној регистрацији). Износ трошкова регистрације, издавања и продужења
такмичарске легитимације, које плаћају стреличарски клубови приликом
подношења, прописује Савез на почетку сваке календарске године.
Стреличар без такмичарске легитимације не може да наступи ни на једном
такмичењу које је у календару такмичења Савеза.
Сваки стреличар може бити регистрован за само један стреличарски клуб у
току једне такмичарске сезоне.

Члан 5.
Изглед и садржину Такмичарске легитимације одређује Савез. За сваку
категорију стреличара такмичарска легитимација је друге боје (ветерани –
љубичаста; сениори – плава; јуниори – црвена; кадети – наранџаста; старији
пионири – жута; млађи пионири – зелена).
На предњој страни такмичаске легитимације налазе се лични подаци
стреличара, назив стреличарског клуба за који наступа, простор за оверу ССС, и
фотографија стреличара.
Такмичарска легитимација мора бити оверена печатом и потисана од
издаваоца. На задњој страни налази се простор за лекарске прегледе где се уноси
датум овере, печат и потпис.
Такмичарске легитимације важе максимално 4 године и после тог периода се
морају заменити. Процедура замене је иста као и процедура издавања нове
такмичарске легитимације. Такмичарске легитимације се морају заменити и када
такмичар прелази из млађе у старију категорију.

Члан 6.
У ситуацији када нису испуњени услови за регистровање неког стреличара
из разлога непотпуне или неадекватне документације, канцеларија Савеза ће
позвати клуб да допуни или исправи регистрациону пријаву у року од осам дана.

Уколико клуб пропусти овај рок или ни након допуне или исправке не постоје
услови за регистрацију канцеларија Савеза ће закључком одбацити регистрациону
пријаву.
Клуб може поново поднети регистрациону пријаву која је претходно
одбачена. Против одлуке канцеларије Савеза којом се регистрациона пријава
одбија или одбацује стреличар или клуб могу поднети приговор у року од осам
дана.
Одлуку по приговору доноси Техничка комисија Савеза у року од двадест
дана. На одлуку по приговору, стреличар и клуб имају право да у року од осам дана
уложе жалбу Управном одбору ССС, који ће о жалби одлучити у року од десет дана.

Члан 7.
Поводом усвајања регистрационе пријаве, сви стреличарски клубови могу,
без временског ограничења, поднети притужбу Управном одбору ССС да је
приликом регистрационог процеса дошло до неправилности. Уколико Управни
одбор ССС утврди да је притужба основана, поништиће одлуку о регистрационој
пријави, као и предметну такмичарску легитимацију.
У случају да је неправилна регистрација извршена намерно, уз
фалсификовање или прикривање истинитих података, Управни одбор Савеза може
стреличарски клуб и стреличара суспендовати, а против овлашћеног лица Клуба и
службених лица применити дисциплинске мере у складу са својим општим актима.

Члан 8.
Регистрација стреличара врши се у току целе године. Рок за издавање
такмичарске легитимације је 7 дана од пријема потпуне и уредне регистрационе
пријаве са целокупном пратећом документацијом у складу са чланом 4 и чланом 6
овог Правилника. Сви трошкови издавања легитимације и поступка регистрације,
морају бити измирени до преузимања такмичарске легитимације.
Такмичарске легитимације може преузети само лице са овлашћењем
стреличарског клуба подносиоца.

Члан 9.
Продужење регистрације се обавља за сваку календарску годину.
За продужење регистрације неопходно је да Клубови доставе списак
стреличара, који садржи: име и презиме, годину рођења, број такмичарске
легитимације и место за потпис стреличара или родитеља/старатеља. Списак мора
бити на меморандуму, оверен печатом, потписом овлашћеног представника Клуба
и потписом стреличара или родитеља/старатеља. За сваког стреличара наведеног
на списку доставља се и раније издата такмичарска легитимација.
За стреличаре који мењају узрасну категорију потребно је доставити: раније
издату легитимацију и две фотографије не старије од 6 месеци, на меморандуму

клуба написан захтев за израду нове такмичарске легитимације, који се може
односити на више стреличара.
Рок за продужење регистрације за сваку такмичарску годину тече од 1. до
31. јануара текуће године.
У случају губитка или трајног оштећења такмичарске легитимације,
стреличарски клуб који подноси захтев за регистрацију стреличара, мора да
назначи да је раније издата такмичарска легитимација изгубљена тј. трајно
оштећена. Остали документи као и поступак исти су као и у случају прве
регистрације.

Члан 10.
Евиденција о извршеној регистрацији стреличара води се у електронској
форми. У Евиденцију стреличара обавезно се уписује: прва регистрација
стреличара; продужење регистрације; прелазак и регистрација у други
стреличарски клуб; сви други потребни подаци.

ПРЕЛАЗАК СТРЕЛИЧАРА, ПРЕЛАЗНИ РОК, ИСПИСНИЦА,
ТАКМИЧАРСКИ УГОВОРИ, БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА

Члан 11.
Стреличар може прећи из једног стреличарског клуба у други и бити
регистрован као стреличар новог клуба у прелазном року који траје од 15. до 31.
марта и од 15. до 30 септембра у следећим случајевима:
-

да има исписницу;
да нема важећи уговор са стреличарским клубом.

У прелазном року стреличар може само једанпут да пређе из клуба у клуб.
Стреличарски клуб може донети одлуку да изда исписницу и ван прелазног рока. У
том случају стреличар се може регистровати за други клуб. Ова одлука је
унутрашње питање клуба.

Члан 12.
Образац Исписнице одређује Савез.
Стреличар који жели да се региструје за други клуб, подноси клубу за који
је регистрован захтев за издавање Исписнице у току прелазног рока. Стреличарски
клуб је дужан да у року од 8 дана реши захтев стреличара за издавање исписнице.
Уколико стреличарски клуб не реши захтев стреличара за издавање
исписнице у року од 8 дана од подношења захтева или у случају када клуб одбије
одлуком издавање исписнице, стреличар има право жалбе Техничкој комисији
Савеза у року од три дана. Одлуку по жалби Техничка комисија Савеза доноси у
року од 8 дана од подношења захтева стреличара и покретања процедуре или

Управни одбор Савеза у поступку по жалби на одлуку Техничке комисије, у року
од 14 дана. Одлука Техничке комисије или Управног одбора Савеза којом се жалба
стреличара усваја замењује исписницу.
Стреличар који у једној такмичарској години није наступио ни на једном
такмичењу из календара Савеза, а није под суспензијом или казном, ако жели,
може у прелазном року да пређе у други стреличарски клуб и без исписнице, само
уз писмено саопштење своје намере.
Уредно попуњена, потписана и оверена исписница се заједно са
такмичарском легитимацијом стреличара доставља канцеларији Савеза. Клуб у који
стреличар прелази може онда регистровати стреличара слањем уредно попуњене,
потписане и оверене регистрационе пријаве и плаћању регистрационе таксе
Савезу. По добијању нове такмичарске легитимације (најкасније 8 дана од
достављања регистрационог листа), стреличар може наступати за нови клуб.

Члан 13.
Стреличарски клуб може одбити образложеном писменом одлуком издавање
исписнице стреличару у следећим случајевима:
-

ако је стреличар дисциплински кажњен или се води дисципински поступак;
ако се са стреличарем води поступак пред Техничком комисијом, или неким
другим органом Савеза;
ако стреличар не врати клупску имовину којом је задужен по валидном и
потписаном документу – реверсу;
ако је стреличар посебним уговором о бављењу спортом или другим уговором
предвиђеном Законом о спорту обавезан према стреличарском клубу, а чија
важност није истекла или престала даном подношење захтева за издавање
исписнице.

Члан 14.
Стреличарски клуб не може издати исписницу стреличару док се од стране
надлежног органа стреличарског клуба мериторно и правоснажно не оконча
дисциплински поступак против стреличара или се дисциплински поступак обустави
за учињени прекршај.
У прелазном року стреличарски клуб против стреличара који тражи
исписницу не може да покрене дисциплински поступак за раније учињени
прекршај.
Уколико стреличар поднесе захтев за исписницу након што је (а) учинио
прекршај пре прелазног рока, а клуб покрене дисциплински поступак у току
прелазног рока или након што је (б) учинио прекршај у току прелазног рока,
стреличарски клуб је дужан да пријаву са документацијом у вези учињеног
прекршаја без одлагања проследи Техничкој комисији која ће у року од 14 дана
решити и дисициплинску пријаву и захтев за исписницу.

Члан 15.
Стреличарски клуб и стреличар могу закључити Уговор, којим регулишу
међусобна права и обавезе.
Временско трајање уговора износи максимално 4 такмичарских сезона.
Уговори се могу склапати са такмичарима/стреличарима (члановима клуба)
који су напунили 14 година старости. За све такмичаре/стреличаре који су млађи
од 18 година неопходна је писмена сагласност родитеља или стараоца за
потписивање Уговора.

Члан 16.
Стреличарски клубови су дужни да изврше регистрацију уговора и свих
његових измена (анекса) са стреличарима у року од 8 дана од њиховог закључења,
достављањем Савезу у складу са Законом о спорту, у противном је ништав.
Стреличарски клуб је дужан да достави канцеларији Савеза примерке Уговора
(најмање 3 примерка) и све његове анексе. Један примерак уговора (анекса) остаје
и региструје се у Евиденцији уговора, а остали оверени примерци се враћају
подносиоцима. У случају поништења уговора, споразумног раскида уговора или
раскида уговора између стреличарског клуба и стреличара због неиспуњења
уговорних обавеза, као и у другим случајевима предвиђеним Законом о спорту,
стреличарски клуб је дужан да о томе без одлагања обавести Савез, достављањем
одлуке, споразума и осталих релевантних докумената везаних за престанак
важења Уговора.

Члан 17.
Стреличар може бити избрисан из регистра Савеза у следећим случајевима:
-

-

ако се канцеларији Савеза достави исписница са такмичарском
легитимацијом у току прелазног рока, а стреличар не буде регистрован за
други клуб до краја прелазног рока;
достављањем исписнице са такмичарском легитимацијом уз писану изјаву да
стреличар жели да буде избрисан из регистра Савеза;
ако матични клуб не продужи регистрацију стреличара две године заредом;
услед смрти стреличара.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником, примењују се
адекватни акти Министарства омладине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске стреличарске организације (WA).

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
Савеза.

у Београду,

Драган Свилановић
Стреличарски Савез Србије
председник

