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ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА  

ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

  

 На основу члана 35. Статута Одбојкашког савеза Србије од 11. маја 2019. године, Извршни 

одбор Одбојкашког савеза Србије је на седници  28. априла 2020. године донеo  

   

 

  

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА  
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Члан 1.  

Чланство у ОСС стиче Одбојкашки клуб који учествује у првенственом такмичењу у 
организацији ОСС.  

Правилником о такмичењу ће се ближе одредити који клубови могу да наступају у 
одговарајућем рангу, на основу издатих лиценци.  

Клубови су обавезни да региструју своје чланове.  

  

Члан 2.  

Регистрацију Одбојкашких клубова и издавање лиценци истим обављају Регистрационе 
комисије надлежних одбојкашких савеза, а оверава их Национална комисија за регистрацију 
ОСС.  

Одбојкашке савезе из претходног става, при којима се образују Регистрационе комисије, 
одређује Извршни одбор ОСС на основу мишљења Националне комисије за регистрацију ОСС.    

Председника и чланове Националне комисије за регистрацију ОСС именује и разрешава 
Извршни одбор ОСС, а председнике и чланове Регистрационих комисија одбојкашких савеза 
именују и разрешавају надлежни органи одбојкашких савеза, а верификује Извршни одбор 
ОСС. Исто се односи и на лице, члана комисије, које непосредно обавља регистрацију клубова.  

 

Члан 3.  

Регистрација одбојкашких клубова врши се на основу пријаве за регистрацију и приступнице за 
регистрацију играча коју клуб подноси Регистрационој комисији надлежног одбојкашког савеза.  

Уз пријаву се подносе решење о регистрацији код надлежног државног органа и један примерак 
уплатнице о извршеној уплати уписнине и годишње чланарине, чије износе утврђује 
Национална комисија за регистрацију ОСС.  

Уколико се утврди да је урађена неправилна регистрација, иста се сторнира и обавештава се 
регистрациони орган који мора обавестити све надлежне институција. Клуб и играч-ица се 
суспендују, а против Регистрационе комисије се покреће дисциплински поступак.  

 

Члан 4.  

На основу података из претходног члана овог Правилника, Регистрациона комисија доноси 
решење о регистрацији клуба. Решење о регистрацији се издаје најкасније у року од 15 дана од 
дана пријема пријаве за регистрацију.  

Регистрациона комисија један примерак решења о регистрацији доставља Националној 
комисији за регистрацију ОСС ради уписа клуба у регистар клубова ОСС.  
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Члан 5.  

Продужење регистрације одбојкашких клубова и издавање лиценци истим врше, за сваку 
такмичарску годину, Регистрационе комисије:  

од 18.07. закључно са 18.08. текуће године.  

Клубови који нису продужили регистрацију у предвиђеном року подлежу материјалној и 
дисциплинској одговорности, губе својство члана ОСС и они и њихови представници не могу 
учествовати у раду органа и организација ОСС. За поновно укључивање у ОСС, процедура је 
иста као и за новонастали клуб. 

 

Члан 6.  

Висину уплате годишње чланарине и таксе за лиценце одређује за сваку такмичарску годину 
Национална комисија за регистрацију ОСС.  

  

Члан  7.  

Чланство клуба у Одбојкашком савезу престаје:  

− Кад скупштина клуба донесе одлуку о престанку рада клуба  

− Када се клуб искључује на основу одлуке Извршног одбора ОСС  

− Када се клуб распушта на основу решења надлежног државног органа 

− Када клуб није продужио регистрацију односно није извршио пререгистрацију за наредну 
сезону. 

Одлуку о поништењу регистрације доноси Нациoнална комисија за регистрацију ОСС, по 
службеној дужности или на предлог заинтересоване стране. По један примерак ове одлуке 
достављају се Регистрационој комисији надлежног одбојкашког савеза и надлежном 
Министарству.  
  

Члан  8.  

На достављање поднесака, рокове и друге радње које имају карактер поступка примењују се 
одговарајуће Одредбе Закона о општем правном поступку.  

  

Члан  9.  

Национална комисија за регистрацију ОСС утврђује облик и садржину следећих образаца:  

− 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   →  Пререгистрација играча-ице;  

− Р-07    →  Регистрациона књига за играче-ице;  

− УКИ-01  →  Уговор између клуба и играча-ице;  

− УКИ-02  →  Посебан Уговор о уступању;  

− УОСУ    →  Уговор о спортском усавршавању (А);  

− УОС     →  Уговор о стипендирању (Б);  

- УКТ →  Уговор клуб - тренер 

-  →  Евентуални обрасци које пропише ИО ОСС. 
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Национална комисија за регистрацију ОСС утврђује износ накнаде за регистрацију играча-ица.  

  

Члан  10.  

Тумачење одредаба овог Правилника даје ИО ОСС.  

  

Члан  11.  

Ступањеm на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о регистрацији одбојкашких 
клубова ОСС од  06. јunа 2018. год.  
Овај Правилник усваја Извршни одбор ОСС, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
на огласној табли Савеза и интернет страни Савеза.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОСС 

 

 

Зоран ГАЈИЋ 


