СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ЗА ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ СРБИЈЕ
Београд, Зрењанински пут 170

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА СТРЕЛАЦА
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На основу члана 102. Закона о спорту (Службени гласник РС, број 24/11) и члана 60. Статута
Стрељачког савеза за летеће мете Србије, Председништво Стрељачког савеза за летеће мете
Србије на седници одржаној 30.08.2014.године усвојило је
ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, ПРЕЛАСЦИМА И ПРАВУ НАСТУПА СТРЕЛАЦА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. Правилником о регистрацији и праву наступа стрелаца (у даљем тексту Правилник)
Стрељачког савеза за летеће мете Србије ( у даqем тексту: Савез), утврђује се:
•
•
•
•
•
•

прелазак стрелаца из једног стрељачког клуба/дружине у други
прелазак из једне у другу државу
начин и рокови регистрације стрелаца
поступци и надлежности органа за регистрацију
право на материјално обештећење стрељачког клуба/дружине
друга питања стрелаца међународног и националног програма везана за права наступа
на такмичењима по календару такмичења Стрељачког савеза за летеће мете Србије

1.2. Одредбе овог Правилника примењују се на све стрелце који се такмиче у дисциплинама
међународног и националног програма и обавезне су за све стрељачке клубове/дружине
Савеза.
1.3. У смислу одредаба овог Правилника, могу да се региструју само стрелци чији су
клубови/дружине чланови Савеза.
1.4. Да би клуб/дружина био члан Савеза мора бити регистрован код надлежног државног
органа , у Агенцији за привредне регистре Србије.
1.5. Уступање спортиста између спортских организавија чланова Савеза, није дозвољено.
1.6. Према правилима Светске стрељачке спортске федерације ( у даљем тексту: ИССФ),
стрелац мозе да наступа за другу државу када прођу три године од када је последњи пут
наступао за једну државу на Олимпијским играма или на ИССФ Светским првенствима.
У надлежности Извршног комитетета ИССФ је да овај период смањи или потпуно
поништи, уз услов да постоји сагланост између заинтересовањих федерација. Извршни
комитет ИССФ посебно разматра сваки појединачни случај.
У случају преласка спортисте у другу државу, захтев са исписницом клуба се подноси
Савезу, који је надлежан за даљи ток поступка у складу са прописима међународне
федерације ИССФ.
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2. РЕГИСТРАЦИЈА СТРЕЛАЦА
2.1. Сваки стрелац има чланску књижицу, којом се доказује чланство у основној
стрељачкој
организацији.
Стрелци, поред чланске књижице, имају и такмичарску легитимацију којом се доказује
идентитет такмичара приликом наступа на такмичењу.
Стрелац, без такмичарске легитимације и регулисане чланарине за текућу годину, не
може
да наступи ни на једном такмичењу које је на календару такмичења Савеза.
Регистровани стрелац, који је изгубио такмичарску легитимацију, може са потврдом
Комисије за регистрацију, да наступи на такмичењу.
После завршеног такмичења, стрељачки клуб/дружина, чији је стрелац користио
потврду за наступ на такмичењу, потврду доставља Савезу.
У току једне такмичарске године, стрелац може да користи потврду само један пут.
2.1.1. Комисија за регистрацију може овластити делегата такмичења да изврши контролу, да
ли сви такмичари имају такмичарску легитимацију и плаћену чланарину за текућу
годину.
О свом налазу, овлашћени делегат, одмах обавештава руководиоца такмичења и
саставља записник који доставља Савезу, уз истовремено уношење битних елемената
контроле у Протокол такмичења.
2.2.

Чланску књижицу издаје стрељачки клуб/дружина.
Такмичарску легитимацију издаје Комисија за регистрацију Савез (у даљем тексту:
Комисија за регистрацију).

2.3. Регистрацију стрелаца врши Комисија за регистрацију.
Стрелац може бити регистрован само за један стрељачки клуб/дружину на територији
Републике Србије.
2.4. Захтев за регистрацију стрелца и издавање такмичарске легитимације подноси
стрељачки клуб/дружина у роковима прописаним овим Правилником.
2.5. Захтев за регистрацију стрелаца и издавање такмичарске легитимације подноси се на
обрасцу кога прописује Комисија за регистрацију и саставни је део овог
Правилника. Уз захтев се достављају и две фотографије стрелца величине 30x35 мм,
не старије од 6 месеци, а за стрелце који долазе из другог стрељачког клуба/дружине
и такмичарска легитимација.
2.6. На основу примљеног захтева за регистрацију, Комисија за регистрацију издаје
такмичарску легитимацију, у року од 8 дана, по пријему захтева.
Ако је захтев за регистрацију непотпун, Комисија за регистрацију враћа захтев
стрељачком клубу/дружини на откланање недостатака са обавезом да најкасније у
року од 5 дана достави потпуне податке Комисији за регистрацију.
2.7. Регистрација стрелаца врши се уписивањем у књигу за регистрацију. Садржај књиге за
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регистрацију и начин њеног вођења прописује Комисија за регистрацију и саставни је део
овог Правилника.
2.8.

Регистрација важи за све време док се стрелац налази у стрељачком клубу/дружини за
који је регистрован.

2.9.

Стрелац може бити регистрован за стрељачки клуб/дружину под условом да има
адекватна уредна документа, у зависности од конкретног случаја:
a) приступницу, кад се региструје за стрељачки клуб/дружину чији је члан;
b) исписницу, кад прелази из једног стрељачког клуба/дружине у други;
c) доказ о истеку или раскиду уговора.

3. ПРЕЛАЗАК СТРЕЛАЦА ИЗ ЈЕДНОГ СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА / ДРУЖИНЕ
У ДРУГИ СТРЕЉАЧКИ КЛУБ / ДРУЖИНУ
3.1.

Стрелац може да пређе из једног стрељачког клуба/дружине у други, само под
условима прописаним овим Правилником.

3.2.

Такмичарска година траје од 01. марта до 01. новембра.

3.3.

Прелазни рок траје од 15. јануара до 15. фебруара.
Одредбе претходног става односе се на све стрелце који наступају на такмичењу
по календару такмичења Савеза.

3.4.С Стрелац може да промени стрељачки клуб/дружину само у прелазном року,
под условом да има адекватна докумената из тачке 2.9 овог Правилника.
Стрелац који жели да промени стрељачки клуб/дружину доставља, матичном
стрељачком клубу/дружини писмени захтев за издавање исписнице препорученом
поштом или лично, и то до 05. децембра т.г., стим да је копију захтева за издавање
исписнице стрелац обавезан да истовремено достави и Комисији за регистрацију.
3.5.

Стрељачки клуб/дружина је дужна да изда исписницу и, заједно са такмичарском
легитимацијом, исту достави стрелцу до 15. децембра т.г.
До рока из става 1. ове тачке, стрељчки клубови/дружине потребно је да се договоре о
висини материјалног обештећења. Иницијатор договора је стрељачки клуб/дружина у
коју стрелац долази.

3.6

Издавањем исписнице престају обавезе стрелца према стрељачком клубу/дружини
чији је био члан.

3.7

Уколико стрељачки клуб/дружина не изда исписницу, дужан је до рока из
тачке 3.5. овог Правилника, да донесе одлуку о одбијању захтева са
образложењем и правом на жалбу.
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3.8

Сматра се да је престало чланство стрелца у стрељачком клубу/дружини и обавеза
плаћања
материјалног обештећења, и када стрељачки клуб/дружина не одговори
до рока из тачке 3.5 став
1. овог Правилника.
Стрелац коме је престало чланство по одредбама претходног става, може да се учлани
у било
коју стрељачки клуб/дружину и да се за њу региструје.
Као докуменат за регистрацију служи копија писменог захтева из тачке 3.4. овог
Правилника и
потврда стрељачког клуба/дружине, из које стрелац одлази, да се
опремом која је власништво стрељачког клуба/дружине.
раздужио са оружјем и
Уколико спортиста има проблема са клубом/дружином око пријема опреме и оружја
које доставља да би се раздужио и не може да добије потврду о раздужењу , дужан
је у року од 8 дана да се обрати писмено Савезу, о насталој ситуацији.
Стрелац, који не достави потврду да се раздужио или се не обрати Савезу уколико
клуб одбија пријем опреме и оружја или одбија издавање потврде, не може да се
региструје за други стрељачки клуб/дружину .

3.9

Захтев за регистрацију стрелца и издавање такмичарске легитимације, подноси
стрељачки клуб/дружина у коју стрелац долази у термину прелазног рока.
Уз захтев за регистрацију доставља се и изјава стрељачких клубова/дружина о
договору за материјално обештећење у вези преласка стрелца.

3.10.

Комисија за регистрацију дужна је да у прелазном року донесе одлуку о регистрацији
и достави је стрељачком клубу/дружини.
Уз одлуку из претходног става доставља се и попуњена такмичарска легитимација.
У случају регистрације по основу престанка чланства у стрељачком клубу/дружини
по тачки 3.8. став 1. овог Правилника, одлука о регистрацији доставља
се и стрељачком клубу/дружини из које је стрелац отишао.

3.11. Преписка по питању регистрације обавља се препорученом поштом, мејлом или лично
у канцеларији Савеза.
3.12.

Стрелац, који, у току једне такмичарске године, не наступи ни на једном
такмичењу по календару такмичења Савез, а није под суспензијом или
казном, и нема уговор са стрељачким клубом/дружином, уколико жели може у
прелазном року да промени стрељачки клуб/дружину и без сагласности, само уз
писмено саопштавање своје намере стрељачком клубу/дружини.
Један примерак писменог саопштења стрелац доставља истовремено, истог дана и
Савезу.
Доказ да је стрелац предао саопштење о преласку је потврда поште са датумом слања
или печат
и потпис о пријему, уколико је саопштење лично предао у канцеларију
клуба/дружине или Савеза.

3.13. Свако регистровање стрелаца при преласку из једног стрељачког клуба/дружине
у другу, мимо прелазног рока, сматра се ништавним.
3.14

Захтев за исписницу и раскид уговора, не може поднети:
• стрелац против кога се води дисциплински поступак – до окончања поступка;
• стрелац коме је изречена дисциплинска мера забране такмичења – до истека казне;
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3.15

Стрељачки клуб/дружина не може да суспендује стрелца, ни да покрене
дисциплински поступак, после подношења захтева за издавање исписнице или за
раскид уговора.
4. СПОРОВИ И УГОВОР

4.1.

Међусобне обавезе стрелаца и стрељачког клуба/дружине могу се регулисати и
Уговором, у складу са правилником Савеза који регулише ову материју.
Предмет уговора може бити само спортска активност.

4.2.

Уговор се закључује највише на 5 година. Уз обострану сагласност, уговор се може
раскинути и пре истека времена на које је закључен.

4.3.

Уколико једна од уговорних страна не извршава одредбе утврђене уговором, друга
страна може тражити раскид уговора.

4.4.

У случају спора по уговору, странке ће покушати да реше спор мирним путем, да
траже помоћ
Савеза у решавању спора, а уколико то није могуће у складу са Статутом за спорове за
које није искључиво надлежан суд, могу решавати пред арбитражом Олимпијског
Комитета Србије у складу са законом.

4.5

Ако је уговор раскинут кривицом стрељачког клуба/дружине, стрелац има право
регистрације за нови стрељачки клуб/дружину по пријему одлуке суда.
Код регулисања права наступа на такмичењима, аналогно ће се примењивати одредбе
тачке 3.15 овог Правилника.
Ако је уговор раскинут кривицом стрелца, регистрација стрелца за нови стрељачки
клуб/дружину може се извршити тек по истеку такмичарске године у којој је раскинут
уговор.

4.6.

Уговор и раскид уговора закључују се у писменој форми.

5. ОБЕШТЕЋЕЊЕ
5.1.

Стрељачки клуб/дружина, за сваког регистрованог стрелца који одлази, са
којим има склопљен уговор, има право на материјално обештећење од стрељачког
клуба/дружине у коју стрелац прелази.

5.2.

Висина материјалног обештећења се одређује на основу уговорних одредби.
Заинтересовани стрељачки клубови/дружине могу се писмено споразумети, да
се обештећење не плаћа.

5.3.

Стрелац не може да се региструје и наступи за други стрељачки клуб/дружину,
док се за њега не плати обештећење, уколико то захтева стрељачки клуб/дружина
чији је члан.Висина материјалног обештећења за прелазак одређеног стрелца из једног
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стрељачког клуба/дружине у други, утврђује се на основу одредаба Договора о
накнадама.
5.3.1. Председништво Савеза на предлог Комисије за регистрацију доноси одлуку о
висини накнаде трошкова за издавање такмичарске легитимације, издавање
дупликата такмичарске легитимације и издавање потврде из члана 2.1.
5.4.

Стрелац, који у истом прелазном року потпише уговор за два стрељчка
клуба/дружине, подлеже дисциплинској одговорности и остаје члан стрељачког
клуба/дружине за коју је регистрован.
6. ЗАШТИТА ПРАВА И ЖАЛБА

6.1

Стрелац који сматра да, приликом решавања за издавање исписнице, није поступљено
по одредбама овог Правилника, има право жалбе.

6.2.

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана пријема одлуке.

6.3

Жалба се подноси Комисији за регистрацију, која решава у првом степену.
Подносилац жалбе, незадовољан одлуком по жалби у првом степену, има право
жалбе Председништву Савеза, који решава у другом степену.

6.4

Орган надлежан за решавање по жалби, дужан је да жалбу узме у разматрање и
донесе по њој одлуку, на првој наредној седници, а најкасније у року од 20 дана,
од дана пријема жалбе.

6.5

Одлука другостепеног органа је коначна.

6.6

За стрелце, који су своја права и обавезе регулисали уговором, остваривање
права жалбе и решавање спорова регулисано је тачком 4.4 овог Правилника.

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
7.1

Доношењем овог Правилника престаје да важи правилник од 01.04.2012. године.

7.2

Овај Правилник ступа на днагу
седишту Савеза.

осам дана од објављивања на огласној табли у

Председник
_______________
Предраг Шотра
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