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На основу члана 44. Статута Савеза седеће одбојке инвалида Србије, Извршни одбор доноси, 

 

 

ПРАВИЛНИК 
О РЕГИСТРАЦИЈИ КЛУБОВА И ИГРАЧА У ССОИС 

 

 

Члан 1. 

Регистрацију клубова и играча обављаја комисија за регистрацију ССОИС (у даљем тексту 

Комисија).  

Комисију именује и разрешава Извршни одбор ССОИС. 

 

I РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА 

 

Члан 2. 

 

Регистрација клубова врши се на основу пријаве за регистрацију коју клуб подноси Комисији 

ССОИС. 

Савез седеће одбојке инвалида Србије утврђује обавезну документацију која се подноси уз 

пријаву у складу са важећим правилима и прописима. 

 

Члан 3. 

 

На нивоу локалне заједнице (општине) не могу постојати два клуба са истим називом и 

знаком. 

Две екипе у мушкој и женској конкуренцији, у оквиру јединственог клуба, могу се 

регистровати и учествовати у такмичењу под истим именом. 

 

Члан 4. 

 

На основу података из претходног члана овог правилника Комисија доноси решење о 

регистрацији клуба. 

Решење о регистрацији се издаје најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема 

пријаве за регистрацију. 

Комисија један примерак решења доставља канцеларији ССОИС ради уписа у Регистра 

клубова ССОИС. 

 

II РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 

 

Члан 5. 

 

Прва регистрација играча за клуб врши се у току целе године на основу обрасца приступнице 

коју клуб подноси комисији ССОИС. 

Приступница за играча до 18 године старости мора бити оверена потписом родитеља или 

старатеља. 

Прва регистрација играча уписије се у регистрациону књигу и издаје се такмичарска 

легитимација. 

 

Члан 6. 

 

Продужење регистрације играча врше се за сваку такмичарску годину. 

Играч који није продужио регистрацију две године узастопно, брише из регистра 

регистрованих играча. 

 

 



 

Члан 7. 

 

Регистрација играча приликом преласка из клуба у клуб, као и страних држављана, врши се у 

редовном и посебном прелазном року у ССОИС. 

 

Члан 8. 

 

Канцеларија ССОИС обавља послове-издавање сертификата за одлазак у иностранство, као и 

регистрација играча страних држављана и играча који се враћају из иностранства. 

 

III РЕДОВАН ПРЕЛАЗНИ РОК 

 

Члан 9. 

 

Играч може да пређе из једног клуба у други клуб у редовном прелазном року који треје од 01. 

до 30. јула текуће године, ако испуњава један од следећих услова: 

- Да му је са клубом истекао уговор; 

- Да му је споразумно раскинут уговор са клубом; 

- Да има исписницу о уступању другом клубу на одређено време, са посебним уговором о 

уступањеу и приложеном приступницом матичном клубу; 

- Да је био регистрован за инострани клуб, а испуњава услове из овог члана тачке један или 

два и поседује „leter off release“ од иностраног клуба за који је био регистрован; 

- Да  није навршио 14 година старости пре почетка прелазног рока; 

- Да има исписницу клуба из кога одлази, ако играч и клуб немају уговор (нису га уопште 

склапали или је истекао), а играч пре почетка прелазног рока није навршио 18 година 

старости; 

- Да је страни држављанин и испуњава услове из члана 13. Овог правилника 

 

IV ПОСЕБАН ПРЕЛАЗНИ РОК 

 

Члан 10. 

 

Играч може да пређе у други клуб у посебном прелазном року, који траје од 01. септембра до 

31. децембра текуће године, ако нема уговор са другим клубом или му је уговор истекао и уз 

исписницу клуба и такмичарску легитимацију клуба за који је до тада био регистрован уколико му 

је уговор са клубом није истекао. 

Материјал за регистрацију играча у овом прелазном року доставља се надлежној комисији 

директно (не путем поште). 

Играч који је прешао у други клуб у редовном прелазном року у текућој години може из овог 

клуба уз исписницу да пређе у други клуб у посебном прелазном року. 

У редовном као и посебном прелазном року играч може само један пут да пређе из клуба у 

клуб за текућу годину. 

Сви играчи оних клубова који нису добили лиценцу за текућу такмичарску годину сматрају се 

слободним играчима. 

 

Члан 11. 

 

Репрезентативцу Србије који је у времену прелазног рока ангажован у репрезентацији 

прелазни рок се продужава за онолико дана колико је у време прелазног рока био ангажован за 

репрезентацију. 

 

Члан 12. 

 

Играч, држављанин Србије, који је био регистрован за инострани клуб и који приложи „leter off 

release“ од иностаног клуба, може се регистровати за домаћи клуб до 30. децембра текуће године: 



- За било који домаћи клуб, уколико испуњава услове члана 9., тачке 1. или тачке 2. овог 

правилника 

- Аутоматски постаје члан домаћег клуба из кога је отишао у инострани клуб уколико му 

није истекао уговор са домаћим клубом. 

 

Члан 13. 

 

Играч који жели да пређе у други клуб потписује приступницу за тај клуб. 

Потписани образац приступнице нови клуб доставља надлежној комисији. 

 

Члан 14. 

 

Комисија у року од три дана од дана пријема приступнице доставља бившем клубу 

обавештење о промени чланства. 

Приговор са образложењем на ово обавештење дозвоњен је у року од 3 дана од дана пријема 

истог. 

Уколико клуб не достави приговор у наведеном року, сматраће се да нема сметњи за 

регистрацију именованог играча за нови клуб. 

 

Члан 15. 

 

Играчи, који су у редовном и посебном прелазном року у току текуће године прешли из једног 

у други клуб, уписују се у регистрациону књигу и издају им се такмичарске легитимације или 

уписује промена чланства у постојећу такмичарску легитимацију.. 

Упис играча објављује се у билтену ССОИС у року од 15 дана по завршетку редовног 

прелазног рока и по завршетку сваког месеца у посебном прелазном року. 

Билтени се достављају клубовима члановима ССОИС, члановима органа ССОИС и другим 

субјектима ССОИС, медијама и свим другим заинтересованим странама. 

На извршени упис играча може се поднети приговор ИО ССОИС у року од 15 дана од дана 

објављивања у билтену. 

Одлука ИО ССОИС по поднесеном приговору је коночна. 

 

Члан 16. 

 

Уговором се утврђује међусобна права и обавеза између клубова и играча. 

Уговор мора да садржи: 

 

- Основне податке о клубу и играчу; 

- Обавезу клуба да играчу обезбеди услове за спортски развој; 

- Обавезу играча да извршава све дужности и обавезе као члан клуба и поштовање аката 

клуба; 

- Могућност раскида уговора; 

- Време трајања уговора; 

- Надлежност у случају спора; 

- Датум закључења и ступања на снагу; 

- Потписе овлашћеног лица клуба, потпис играча и потпис родитеља или старатеља за лица 

млае од 18 година; 

- Место за оверу од стране органа надлежног за регистрацију. 

 

Уговор (или анекс) може да садржи и друга питања: 

 

- Висину стипендије (или плате); 

- Право и обавезе спортског усавршавања; 

- Права на здравствену заштиту; 

- Посебне обавезе играча према клубу (у односу на спонзоре, ношење и чување опреме, 

спортски живот и др.); 



- Права и обавеза у случају преласка у други клуб пре истека уговора. 

 

Члан 17. 

 

Уговор између клуба и играча из члана 17. овог правилника оверава надлежна комисија за 

регистрацију и један примерак задржава за архиву. 

У случају спора меродаван је уговор који је достављен комисији. 

 

Члан 18. 

 

Уговори се закључују са играчима од навршених 14 година старости за временски период од 

две до шест такмичарских година. 

За играче који у текућој години навршавају или су навршили 50 година старости и за играче 

стране држављане уговор се  може закључити за временски период од једне такмичарске године. 

Такмичарска година почиње првог дана редовногпрелазног рока текуће године, а завршава се 

дан пре почетка редовног прелазног рока наредне такмичарске године. 

За играче који су регистровани после 01. Јануара такмичарска година почиње да тече од 

(првог дана потписивања његове регистрације – приступнице за клуб). 

 

Члан 19. 

 

Уговори који су потписани у посебном прелазном року сматрају се закљученим у редовном 

прелазном року. 

 

Члан 20. 

 

Уговор се, уз обустрану сагласност, може раскунути и пре истека времена за које је закључен. 

Пре истека уговора играч нема право да без сагласности клуба приступа преговорима за 

прелазак у други клуб и да у вези с тим потписује било каква документа. 

Клубови немају право ступања у преговоре о преласку мимо саглсности клуба чији је играч 

члан ако је под уговором. 

 

Члан 21. 

 

Уз сагласност играча клубови могу уступати играче уз уговор о уступању. 

Уступање је могуће на период од најмање годину дана. 

Уговором о уступању не продужава се трајање уговора са матичним клубом. 

 

V НАСТУП ИГРАЧА ЗА ИНОСТРАНИ КЛУБ 

 

Члан 22. 

 

Играч може да наступи за инострани клуб са саглсност клуба за који је регистрован и 

одобрењем ИО ССОИС. 

 

Члан 23. 

 

Критеријуме за прелазак играча у иностране клубове утврђује ИО ССОИС.  

Играчу, коме је издат сертификат за одлазак у инострани клуб, аутоматски се до даљњег 

ставља ван употребе регистрација. 

 

VI ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА КЛУБА И ИГРАЧА – ПОНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 

 

Члан 24. 

 

Престанак чланства клубу у ССОИС: 



 

- Када Скупштина клуба донесе одлуку о престанку рада клуба; 

- Када се клуб искључује на основу одлуке скупштине ССОИС или по властитој одлуци 

напусти чланство; 

- Када се један клуб припоји другом клубу; 

- Када се клуб распушта на основу решења надлежног државног органа; 

Играчи клуба из овог члана сматрају се слободним и могу се регистровати за било који клуб. 

 

Члан 25. 

 

Регистрација играча може да се поништи у следећим случајевима: 

 

- Ако се после регистрације утврди да је постојао разлог који је сметња регистрацији; 

- Ако играч затаји да је био играч неког другог клуба; 

- Ако је играч поднео нетачне податке на основу којих је неправилно регистрован; 

- Ако је регистрован супротно одредбама овог правилника. 

 

Одлуку о поништењу регистрације доноси надлежна комисија за регистрацију по службеној 

дужности или на предлог заинтересоване стране. 

 

VII ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 

Наступ на утакмицама, у смислу овог правилника, подразумева увођење имена играча у 

записник пре утакице, под условом да је пријављени играч присутан на терену у спортској опреми. 

 

Члан 27. 

 

Извршни одбор Савеза доноси Правилник о лиценцирању играча у ССОИС. 

 

Члан 28. 

 

На достављеном поднеску, рокови и друге радње у поступцима предвиђеним овим 

Правилником, примењива ће се одговарајуће одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

Члан 29. 

 

ССОИС и клубови, дужни су да воде властите евиденције, књигу чланова, спортских 

стручњака, спортских резултата, спортских објеката и др. 

ССОИС води јединствени регистар клубова, издатих сертификата, спортских резултата, 

наступ за репрезентацију Србије. 

 

Члан 30. 

 

Сви други правилници о регистрацији на територији Србији не могу бити у супротности са 

овим правилником. 

 

Члан 31. 

 

Комисија утврђује облик и садржину следећих образаца: 

 

- РК 01 – Пријава за регистрацију клуба; 

- РК 02 – Решење о регистрацији клуба; 

- РК 03 – Регистар клубова; 

- РИ 01 – Приступница – прва регистрација; 



- РИ 02 – Приступница – промена чланства; 

- РИ 03 – Обавештење о промени чланства; 

- РИ 04 – Исписница; 

- РИ 05 – Такмичарска легитимација; 

- РИ 06 – Регистрациона књига за играче 

- Ф-1 Регистрација играча 

- Ф-2 Лиценцирање чланова клуба 

- УКИ 01 – Уговор између клуба и играча 

- УКИ 02 – Посебан уговор о уступању 

 

Члан 32. 

 

У складу са одредбама WPV-a и EPV-a сви клубови и играчи приликом регистрације по овом 

правилнику обавезују се да ће све међусобне спорове, решавати само у оквиру ССОИС. 

 

Члан 33. 

 

Тумачење Одредби овог Правилника даје Извршни одбор ССОИС. 

 

Члан 34. 

 

Правилник усваја Извршни одбор ССОИС, а ступа на снагу 10.10.2017. године. 

 

 

 

Београд, 10. октобар 2017. године, 

 

                                                                                               
         

 


