ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА
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 ИГРАЧА
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Прву регистрацију играча-ица одбојкашких клубова у оквиру ОСС обављају Регистрационе комисије
Одбојкашких савеза.
Члан 2.
Прва регистрација играча-ица за клуб врши се у току целе године на основу обрасца приступнице РИ01 коју клуб подноси Регистрационој комисији. Приступница за играче-ице до 18. година старости
мора бити оверена потписом оба родитеља или старатеља и уз њу је обавезно доставити
оригинални извод из матичне књиге рођених.
Регистрациона комисија прву регистрацију играча-ице уписује у регистрациону књигу и издаје му-јој
такмичарску легитимацију.
Сви наведени подаци воде се и у електронској форми.
Уколико се утврди да је урађена неправилна регистрација, иста се сторнира и обавештава се
регистрациони орган који мора да обавести све надлежне институције. Клуб и играч-ица се
суспендују, а против Регистрационе комисије се покреће дисциплински поступак.
Члан 3.
Регистрацију играча-ица приликом преласка из клуба у клуб, као и страних држављана, врши
Национална комисија за регистрацију ОСС.
Члан 4.
РЕДОВАН ПРЕЛАЗНИ РОК
Играч-ица може да пређе из једног клуба у други клуб у редовном прелазном року који траје од 01.
јула закључно са 14. јулом текуће године, ако испуњава један од следећих услова:
4.1. Да му-јој је са клубом истекао уговор или нема важећи уговор;

4.3.

Да му-јој је споразумно раскинут уговор са клубом – на основу издате исписнице од стране
клуба;
Да има исписницу са датумом издавања у периоду од 01. фебруара до 14. јула текуће године;

4.4.

Да је у претходној такмичарској години био-ла регистрован-а за инострани клуб а нема важећи

4.2.

уговор са другим домаћим клубом;
4.5.

Да је страни држављанин и испуњава услове из члана 8. овог Правилника;

Материјали за регистрацију играча-ица у овом прелазном року достављају се Националној комисији
за регистрацију ОСС директно (или пост експресом).
Играч-ица стиче право наступа у року од три (3) дана од дана издавања такмичарске легитимације.
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Члан 5.
ПОСЕБАН ПРЕЛАЗНИ РОК
Играч-ица може да пређе у други клуб у посебном прелазном року, који траје од 01. септембра
закључно са 25. децембром текуће године:
- ако нема уговор са клубом или ако му-јој је уговор истекао
- уз исписницу и такмичарску легитимацију клуба за који је до тада био регистрован уколико мујој није истекао уговор са клубом или нема уговор са клубом
Исписница мора бити са датумом издавања у периоду од 15. јула до 25. децембрa текуће године;
Материјали за регистрацију играча-ица у овом прелазном року достављају се Националној комисији
за регистрацију ОСС директно (или пост експресом).
Играч-ица који је прешао-ла у други клуб у редовном прелазном року у текућој години може из овог
клуба да пређе у други клуб у посебном прелазном року.
Играч-ица који покрене арбитражни поступак, у случају добијања спора, може да пређе у други клуб и
након 25. децембрa, у року од 10 радних дана од датума решења арбитраже.
Сви играчи-ице, оних клубова који нису добили лиценцу за текућу такмичарску годину, су слободни.
Играч-ица стиче право наступа у року од два (2) дана од дана издавања такмичарске легитимације.
Члан 6.
МИНИ ПРЕЛАЗНИ РОК
Овај прелазни рок клуб може да користи само за једног играча-ицу. Играч-ица може да пређе у други
клуб у мини прелазном року, који траје од 03. јануара закључно са 31. јануаром текуће године:
- ако нема уговор са клубом или ако му-јој је уговор истекао
- уз исписницу и такмичарску легитимацију клуба за који је до тада био регистрован-а уколико
му-јој није истекао уговор са клубом.
Исписница за мини прелазни рок мора бити са датумом издавања у периоду од 26. децембра до 31.
јануара такмичарске сезоне.
Материјали за регистрацију играча-ица у овом прелазном року достављају се Националној комисији
за регистрацију ОСС директно.
Играч-ица који-а је прешао-ла у други клуб у редовном и посебном прелазном року може да пређе у
други клуб у мини прелазном року.
Играч-ица стиче право наступа са даном издавања такмичарске легитимације.
Члан 7.
Репрезентативцу Србије, који је у време прелазног рока ангажован у репрезентацији Србије,
прелазни рок се продужава за онолико дана колико је у време прелазног рока био ангажован за
репрезентацију Србије.
Члан 8.
Играч-ица, држављанин Србије, који-а је у току текуће такмичарске године био-ла регистрован-а за
инострани клуб и који-а приложи ослобађајуће писмо (letter off release) од иностраног клуба, може се
регистровати за домаћи клуб закључно са 31. јануара такмичарске године:
7.1 За било који домаћи клуб, уколико испуњава услове из члана 4. тачке 4.1 или 4.2 овог
Правилника.
7.2 Аутоматски постаје члан домаћег клуба из кога је отишао-ла у инострани клуб, уколико му-јој
није истекао уговор са домаћим клубом.
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Члан 9.
Страни држављани региструју се за клубове ОСС под условима које прописују Међународна
одбојкашка федерација (FIVB), Европска одбојкашка конфедерација (CEV) и oдредбе овог
Правилника, у оба прелазна рока.
Страни држављани, који након истека уговора желе да промене клуб, могу се регистровати за нови
домаћи клуб на основу одредаба овог Правилника које важе за прелазак домаћих играча и под
условима које прописује Међународна одбојкашка федерација (FIVB).
Члан 10.
Играч-ица који испуњава услове за прелазак у други клуб потписује приступницу РИ-02 за тај клуб.
Приступница за играче-ице до 18 година старости мора бити оверена потписом оба родитеља или
старатеља.
Потписани образац приступнице представник новог клуба доноси Националној комисији за
регистрацију ОСС.
У редовном прелазном року Национална комисија за регистрацију ОСС у року од три (3) дана од дана
пријема приступнице доставља бившем клубу обавештење о промени чланства.
Приговор са образложењем на обавештење о промени чланства дозвољен је у року од три (3) дана
од дана пријема истог.
Другостепени орган ОСС доноси решење по приговору у року од осам (8) дана.
Уколико клуб не достави приговор у наведеном року, сматраће се да нема сметњи за регистрацију
именованог-е играча-ице за нови клуб.
Члан 11.
Играче-ице који-е су у редовном, посебном и мини прелазном року у току текуће године прешли из
једног клуба у други клуб, Национална комисија за регистрацију ОСС преко свог овлашћеног лица
(члана Комисије) уписује у регистрациону књигу и издаје им такмичарске легитимације. Упис играчаице објављује се наредног дана од извршене регистрације путем електронске форме, а у Билтену
ОСС у року од петнаест (15) дана по завршетку редовног прелазног рока.
На извршени упис играча-ица може се поднети приговор другостепеном органу ОСС, у року од осам
(8) дана од дана објављивања у Билтену ОСС.
Одлука другостепеног органа ОСС по поднетом приговору је коначна.
Члан 12.
Износ уплате за прву регистрацију играча-ица и за регистрацију играча-ица при преласку из клуба у
клуб одређује Национална комисија за регистрацију ОСС.

УГОВОРИ ИЗМЕЂУ КЛУБОВА И ИГРАЧА
Члан 13.
Уговором се утврђују међусобна права и обавезе између клубова и играча-ица који-е се такмиче у
организацији ОСС.
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Члан 14.
Уговоре између клуба и играча-ица било ког ранга такмичења из члана 13. овог Правилника оверава
јавни бележник (нотар).
Један примерак Уговора са играчима-цама обавезно се доставља Националној комисији за
регистрацију ОСС и матичном савезу, у року од двадесет четири (24) сата од дана склапања Уговора.
Члан 15.
Уговори се могу закључивати са играчима-цама од навршених 14 година старости.
Уговор за малолетне играче-ице мора бити оверен потписом од стране оба родитеља или
старатеља.
За играче-ице од 14-те до 18-те године старости закључују се уговори:
A)
о спортском усавршавању (УОСУ)
или
Б)
о стипендирању (УОС).
У случају да уговорене стране имају закључен Уговор о стипендирању (УОС) накнада по уговору (УКИ
01) не може бити уговорена на мањи износ од 300 евра у динaрској противвредности на дан уплате.
Играч-ица, који-а је једну (1) такмичарску годину у периоду од своје 17-те до 18-те године имао-ла
потписан Уговор Б, обавезан-а је да потпише Уговор између клуба и играча-ице (УКИ 01) са тим
клубом на најмање две (2) такмичарске године, уколико му-јој клуб то понуди. Уколико играч-ица
одбије да потпише понуђени Уговор сматраће се да играч-ица остаје члан тог клуба.
Играч-ица, који-а је најмање две (2) такмичарске године и обавезно у периоду од своје 16-те до 18-те
године имао-ла потписан Уговор Б, обавезан-а је да потпише Уговор између клуба и играча-ице
(УКИ-01) са тим клубом на највише четири (4) такмичарске године, уколико му-јој клуб то понуди.
Уколико играч-ица одбије да потпише понуђени Уговор сматраће се да играч-ица остаје члан тог
клуба.
Најкасније петнаест (15) дана по стицању пунолетства клуб је дужан да играчу-ици из претходна два
става понуди Уговор.
Играч-ица који нема потписан Уговор из претходног става сматра се слободним-ом играчем-ицом.
Члан 16.
Играч-ица који-а, пре испуњења Уговора склопљеног на период од четири (4) такмичарске године са
тим клубом, жели да уз дозволу клуба пређе у инострани клуб, клуб је дужан-а да уплати клубу
посебну надокнаду - договор клуба и клуба.
Члан 17.
Такмичарска година почиње првог дана редовног прелазног рока, а завршава се наредне године, дан
пре почетка редовног прелазног рока.
Члан 18.
Уговори који су потписани у посебном и мини прелазном року сматрају се закљученим у редовном
прелазном року.
Уговори који су потписани после посебног и мини прелазног рока сматрају се потписаним у наредној
такмичарској години.
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Члан 19.
Посебан уговор о уступању (УКИ-02) за једног играча-ицу може бити закључен само једном у току
такмичарске године а оверава се закључно са даном посебног прелазног рока.
Члан 20.
Уговор, уз обострану сагласност, може да буде раскинут и пре истека времена на који је закључен.
Члан 21.
Играчи-ице, клуба коме је престало чланство у ОСС, сматрају се слободним и могу се регистровати
за било који домаћи клуб, сходно Одредбама овог Правилника, а за одлазак у иностранство, под
условима из члана 15. овог Правилника.

НАСТУП ИГРАЧА ЗА ИНОСТРАНИ КЛУБ
Члан 22.
Играч-ица који-а је под уговором може да наступи за инострани клуб са саглашношћу клуба за који је
регистрован-а и уз FIVB сертификат који оверава ОСС.
Играч-ица који-а нема Уговор може да наступи за инострани клуб уз FIVB сертификат који оверава
ОСС.
Члан 23.
Критеријуме за прелазак играча-ица у иностране клубове утврђује ИО ОСС.
Играчу-ици, коме-којој је издат серификат за одлазак у инострани клуб, аутоматски се до даљњег
ставља ван употребе регистрација, а лиценца сторнира.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА ИГРАЧА – ПОНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 24.
Регистрација играча-ица може да се поништи у следећим случајевима:
- Ако се после регистрације утврди да је постојао разлог који је сметња регистрацији
- Ако играч-ица приликом пријаве затаји да је раније био-ла играч-ица неког другог клуба
- Ако је играч-ица поднео-ла нетачне податке на основу којих је неправилно регистрован
- Ако је регистрован супротно Одредбама овог Правилника
Уколико се утврди да је урађена неправилна регистрација, иста се сторнира и обавештава се
регистрациони орган који мора да обавести све надлежне институције. Клуб и играч-ица се
суспендују, а против Регистрационе комисије се покреће дисциплински поступак.
Одлуку о поништењу регистрације доноси, у првом степену, Национална комисија за регистрацију
ОСС по службеној дужности или на предлог заинтересоване стране. Један примерак ове одлуке
доставља се Регистрационој комисији надлежног Одбојкашког савеза. На одлуку Националне
комисије за регистрацију ОСС из претходног става заинтересована страна може у року од осам (8)
дана уложити приговор другостепеном органу ОСС.
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Члан 25.
На достављање поднесака, рокове и друге радње које имају карактер поступка примењују се
одговарајуће Одредбе Закона о општем правном поступку.
Члан 26.
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.

Национална комисија за регистрацију ОСС утврђује износ накнаде за регистрацију играча-ица.
Члан 27.
У складу са одредбама FIVB и CEV, сви играчи-це приликом регистрације по овом Правилнику се
обавезују да ће све међусобне евентуалне спорове, везане за чланство, решавати само у оквиру
органа ОСС.
Члан 28.
У циљу решавања евентуалних спорова између клубова и играча-ица, као и других одбојкашких
субјеката у оквиру ОСС, оснива се посебан орган Извршног Одбора ОСС – Арбитража.
Правилник о раду Арбитраже доноси Извршни одбор ОСС.
Члан 29.
Тумачење Одредаба овог Правилника даје ИО ОСС.
Члан 30.
Ступањеm на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о регистрацији играча 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
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