На основу чл. 14. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници одржаној
04.07.2015. године донео је:
ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ ТАКМИЧАРА И СПОРТСКИХ РАДНИКА
БОЋАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се органи и њихова надлежност, услови и поступак регистрације
такмичара, прелазак такмичара из клуба у клуб, право такмичења на такмичењима у надлежности
Боћарског савеза Србије и његових чланова, регистрација тренера, судија делегата и контролора (у
даљем тексту: спортских радника).
Члан 2.
Регистрација такмичара врши се искључиво преко Боћарског клуба који је регистрован, код
надлежног регистрационог центра.
Клуб и такмичар као и спортски радници дужни су да сачине и потпишу уговор о међусобним
обавезама.
Регистрација тренера врши се преко Удружења тренера.
Регистрација судија, контролора и делегата врши се преко Удружења судија.
Члан 3.
Одредбе овог Правиника примењују се на све такмичаре, и спортске раднике, оба пола, и свих
узраста.
Члан 4.
Као такмичари могу се регистровати држављани Србије 10 (десет) година старости, а спортски
радници са навршених 18 (осамнаест) година старости.
Такмичари који нису навршили 18 (осамнаест) година живота могу бити регистровани уколико
приложе сагласност родитеља, односно старатеља.
Држављани страних земаља могу се регистровати као такмичари, или спортски радници, према
прописима Међународне Боћарске федерације.
Лице са двојним држављанством, српским и неке од земаља бивших република СФРЈ, могу се
регистровати под истим условима као и држављани Србије.
Члан 5.
Чланство у Боћарској организацији је добровољно.
Право и дужност чланова утврђују се Статутом Боћарске организације, односно уговором клуб –
такмичар и клуб – тренер.
Члан 6.
Учешће на такмичењима дозвољено је само регистрованим организацијама, спортским радницима
и такмичарима.

II. РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 7.
Регистрација такмичара и спортских радника је у надлежности Боћарског савеза Србије који то
обавља преко регистрационих центара.
Управни одбор БСС доноси одлуку о оснивању регистрационог центра и број истих у зависности
од потребе, који ће вршити регистрацију такмичара, на покрајинском, регионалном, градском и
општинском нивоу према упуству о раду регистрационог центра.
Регистрација тренера, судија, контролора и делегата вршиће се у матичном удружењу.
Неопходна документација за регистрацију спортских радника прописаће Управни одбор
надлежног удружења.
Члан 8.
Такмичар који је регистрован за један клуб нема право да се такмичи за други клуб, осим на
такмичењима пријатељског карактера, под условом да је за то добио дозволу клуба за који је
регистрован.
Надлежни регистрациони центар може донети одлуку о двојној регистрацији.
Двојна регистрација дозвољена је за такмичаре клубова који се не такмиче у истом рангу
такмичења, а према условима које пропише Управни одбор БСС, а у складу са Правилником о
двојној регистрацији.
Члан 9.
За такмичаре који се први пут региструју, Боћарски клуб подноси молбу – захтев за регистрацију
такмичара, уз коју је потребно да приложи:
- приступницу,
- фотокопију личне карте,
- две фотографије такмичара,
- уколико је такмичар млађи од 18 (осамнаест) година и сагласност родитеља, односно старатеља.
Члан 10.
Такмичар који је већ био регистрован за неки клуб, приликом регистрације за други клуб подноси
молбу - захтев за регистрацију за клуб, уз који прилаже:
- спортску легитимацију,
- исписницу из клуба за који је био регистрован,
- брисовницу из Боћарског савеза, уколико мења територију савеза,
- исписницу из савеза државе уколико долази из иностранства, према правилу ФИБ-е,
- приступницу.
Уколико такмичар не поседује спортску легитимацију дужан је да образложи недостатак
легитимације и да приложи две фотографије, не старије од шест месеци, ради издавања дупликата.
Такмичар који није добио исписницу клуба дужан је да докаже да је доставио писмени захтев клубу
да му изда исписницу, исто и за брисовницу.
Такмичар чији клуб је престао да постоји прилаже потврду о томе од надлежног органа.
Приступница мора да садржи назив клуба са регистрационим бројем, презиме и име такмичара,
име једног од родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења - држава, место боравка –улица и број, сезона
у којој је последњи пут наступао за предходни клуб и евиденциони број такмичара у евиденцији
регистрационог центра.

Члан 11.
Исписница из клуба мора да садржи следеће податке: презиме и име такмичара, име оца, датум и
место рођења, јединствени матични број, број чланске карте такмичара, адреса становања,
последња година регистрације, податке о казни и суспензији такмичара, материјалне и друге
обавезе такмичара према клубу.
Исписница мора бити оверена потписом одговорног лица и печат клуба.
Такмичар који је захтевао исписницу из клуба не може бити регистрован за тај клуб, осим ако
повуче захтев пре завршетка прелазног рока.
Члан 12.
Захтев за исписницу из клуба такмичар може затражити искључиво писмено, препорученом
пошиљком.
Клуб је дужан да изда исписницу у року 8 (осам) дана од дана примљеног захтева такмичара, као и
спортску лигитимацију, уколико се налази у клубу.
Такмичару који не добије исписницу клуба у одређеном року, који докаже да је доставио уредан
захтев за издавање исписнице, и приложи остала документа, којима доказује да нема никакве
обавезе према клубу, дозволиће се регистрација за други клуб, као и да је добио исписницу.
Члан 13.
Такмичар под казном или суспензијом може бити регистрован за други клуб, ако испуњава услове
прописане овим Правилником, али казна, односно суспензија остаје на снази до истека.
Такмичар који у једном прелазном року потпише приступницу или уговор са два или више
клубова , подлеже дисциплинској одговорности и остаје члан клуба из којег је желео да оде.
Члан 14.
Брисовницу такмичар тражи од савеза којем припада клуб за који се такмичио након добијања
исписнице из клуба за који је био регистрован или доказ да је доставио уредан захтев за издавање
исте и доказ да нема никакве обавезе према клубу из кога одлази.
У погледу брисовнице важе иста правила предвиђена као и за исписницу.
Члан 15.
Такмичар мора да има спортску легитимацију, коју прописује Боћарски савез Србије.
Спортску легитимацију такмичара сваке године оверава надлежни регистрациони центар.
Када такмичар изгуби спортску легитимацију, или је она неупотребљива, клуб мора поднети
захтев надлежном регистрационојм центру за издавање нове. Уз захтев обавезно навести
образложење.
Спортски радник мора да поседује одговарајућу лигитимацију према одлуци Управног одбора
надлежног удружења.
Члан 16.
Одлука о регистрацији такмичара и спортског радника мора се донети у року од 8 (осам) дана од
дана достављања комплетног материјала за регистрацију.
Некомплетан материјал вратиће се подносиоцу, ради комплетирања. Подносиоц материјала дужан
је у року 3 (три) дана да комплетира материјал за регистрацију, а у противном сматраће се да је
подносиоц захтева одустао.

III. ПРЕЛАЗ И ПРАВО ТАКМИЧАРА
Члан 17.
Регистрација такмичара може се извршити:
а) У току целе године:
- када се региструје први пут,
- из клуба који је престао да постоји, према одлуци надлежног органа,
- по повратку из иностранства, када се региструје за клуб за који је претходно био
регистрован а да у тој години није био регистрован.
б) Само у прелазном року, када је већ регистрован за неки клуб, па се региструје за
други клуб.
Такмичар који је узео исписницу из клуба и није регистрован у прелазном року ни за један други
клуб, не може се у текућој такмичарској сезони такмичити ни за један клуб на званичним
утакмицама, нити на појединачном првенству у организацији БСС.
Клуб који не жели да региструје такмичара за наредну сезону дужан је да такмичара на кога не
рачуна писменим путем обавести о одлуци пре почетка прелазног рока и да му изда исписницу,
под условом да је такмичар извршио све своје обавезе према матичном клубу.
У колико клуб не обавести такмичара о својој одлуци и не региструје га до 15. фебруара такмичар
по сазнању да није регистрован стиче право регистрације за други клуб без исписнице у року од 72
часа по истеку дана за регистрацију, тачније до 18. фебруара текуће године.
Регистровани такмичар, било да се региструје први пут или у прелазном року има право наступа за
свој клуб двадесетчетири (24) сата после регистрације.
Члан 18.
Прелазни рок за такмичаре је од 15. јануара до 1. фебруара закључно у 12,00 часова.
У случају да 1. фебруар пада у недељу, прелазни рок се продужава за двадесетчетири (24) сати.
Регистрација такмичара у прелазном року као и регистрација клуба и свих њихових такмичара
извршиће се у регистрационом центру којем клубови припадају, а на основу члана 25. овог
Правилника.
Члан 19.
Када се два или више клубова фузионишу, у складу са одговарајућим прописима Савеза,
такмичари тих клубова стичу право такмичења за клуб који је настао фузионисањем даном
регистрације тог клуба.
Члан 20.
Такмичар и спортски радник, који је са клубом потписао уговор, приликом захтева да промени
клуб, мора испунити све уговорене обавезе, након чега може добити исписницу из тог клуба.
IV.

ПРИГОВОР И ЖАЛБЕ

Члан 21.
Против одлуке о регистрацији може се уложити приговор. Приговор може уложити члан и
организација Савеза.
Приговор се подноси регистрационом центру који је извршио регистрацију, у два (2) истоветна
примерка, у року од осам (8) дана од дана објављивања регистрације.
Приговор се може поднети:
- када је такмичар истовремено поднео захтев за регистрацију за два и више клубова,

- када такмичар у захтеву за регистрацију наведе нетачне податке,
- када је такмичар регистрован неправилном применом овог Правилника,
- ако такмичар није измирио све обавезе према клубу.
Уз приговор морају се приложити докази као основ приговора.
Члан 22.
Уколико се приговор усвоји, регистрација мора бити поништена, у случају да је почела
такмичарска сезона, све утакмице на којима је учествовао такмичар чија је регистрација
поништена, биће регистрована службеним резултатом за противничку екипу, без обзира и ако
су већ регистроване према постигнутом резултату.
Члан 23.
Против одлуке органа који је решавао по приговору, дозвољена је жалба Управног одборта БСС.
Жалба се подноси у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке.
Управни одбор БСС дужан је да реши по жалби у року од петнаест (15) дана од дана пријема
жалбе.
Члан 24.
Против такмичара и клуба који је поднео захтев за регистрацију, као и одговорног лица у клубу
који је поднео молба - захтев за такву регистрацију, такмичарска комисија БСС покреће
дисциплински поступак пред дисциплинским органом БСС.

V. ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 25.
Клубови су дужни да поднесу попуњен образац (захтев) за регистрацију својих такмичара, у року
од петнаест (15) дана по завршетку прелазног рока, тачније до 15. фебруара у 12,00 часова.
У случају да 15. фебруар пада у недељу, регистрација се продужава за двадесетчетири (24) сати.
Регистрација такмичара евидентира се у спортској легитимацији, оверава потписом и печатом.
Уз захтев за регистрацију клуб је обавезан да достави:
- списак такмичара у два (2) примерка,
- спортске легитимације такмичара,
- приступницу за такмичара који је у прелазном року приступио клубу,
- брисовницу за такмичара који је прешао у клуб са територије другог савеза,
- доказ о уплати котизације, чланарине, накнаде за такмичаре и накнаде за издавање
нове легитимације, накнада за спортске раднике.
Орган надлежан за региострацију дужан је да донесе одлуку о регистрацији најкасније десет (10)
дана од дана поднетог захтева клуба.

VI

ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Члан 26.
Приликом регистрација клуба, такмичара и спортских радника, лице овлашћено испред клуба у
обавези је доставити доказ о уплати:
- котизације,
- чланарине,
- накнаде за регистрацију такмичара,
- накнаде за регистрацију спортских радника,
- накнаде за издавање нове спортске легитимације.
Одлуку о висини, начину и коме ће се уплаћивати накнаде за котизацију, чланарину, накнаду за
такмичаре и легитимације, доноси најкасније до 10. јануара календарске године Управни одбор
БСС.
Члан 27.
Регистровани центри су дужни да воде матичне књиге евиденције регистрованих такмичара,
спортских радника и клубова.
Регистровани центри су дужни да после регистрације такмичара, спортских радника и клубова,
ускладе своје књиге евиденције чланства клубова и такмичара са матичном књигом евиденције у
БСС и све тражене податке од стране БСС су дужни благовремено да доставе.
Матична евиденција мора да садржи следеће податке о такмичару у клубу:
- презиме (очево име) име
- датум и место рођења – држављанин,
- тачна адреса становања,
- назив клуба за који је регистрован,
- датум прве регистрације,
- датум када је стекао право такмичења,
- датум задње регистрације за (садашњи или бивши клуб).
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Измене и допуне овог Правилника врши се на начин и по поступку који важи за њихово доношење.
Члан 29.
Усвајање овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о регистрацији такмичара БСС донет на
Управном одбору БСС одржаној 03.02.2013. године.
Члан 30.
Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2017. године.
Ближа тумачења овог Правилника даје Управни одбор БСС или орган кога овласти Управни одбор
БСС.
У Београду, 04.07. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић

