На основу члана 29. Статута Одбојкашког савеза РС, Управни
одбор ОС РС на сједници одржаној 30.01.2015. године, дониo је
ОДЛУКУ
о материјалној подршци формирању нових одбојкашких
клубова у Одбојкашком савезу Републике Српске
Члан 1.
У оквиру Програма акције "Формирајмо одбојкашки клуб",
пружиће се материјална подршка формирању нових одбојкашких
клубова у Одбојкашком савезу Републике Српске
Члан 2.
Ново-формираном мушком одбојкашком клубу у општини или
граду у коме не постоји формиран мушки одбојкашки клуб након
његове регистрације и регистрације такмичарске екипе (одбојкаша) у
складу са Правилником о регистрацији клубова и играча ОС РС
пружиће се материјална подршка:
- школске одбојкашке лопте за тренинг
- 10 комада
( МIKASA KIDS SKV 5 )
- одбојкашка мрежа МИКАСА
- 1 комад
- финансијска уплата за трошкове регистрације
након отварања жиро рачуна
- 300 КМ
Члан 3.
Изузетно подршку из члана 2. може добити и женски одбојкашки
клуб у општини или граду у коме нема формираних одбојкашких
клубова, уз слиједећу подршку:
- школске одбојкашке лопте за тренинг
- 10 комада
( МIKASA KIDS SKV 5 )
- одбојкашка мрежа МИКАСА
- 1 комад
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Члан 4.
Ново-формиран клуб из члана 2. Одлуке ослобађа се у цијелости:
- годишње чланарине у првој години након регистрације,
- котизације за такмичење у двије такмичарске годинe
након регистрације.
Нoвo-фoрмирaни клуб из члaнa 3. Oдлукe oслoбaђa сe у
циjeлoсти:
- годишње чланарине у првој години након регистрације,
- котизације за такмичење у једној такмичарској години
након регистрације.
Члан 5.
Подршка из члана 2., 3. и 4. Одлуке неће се дати за формирање
нових клубова у општинама и градовима у којима је то право већ
искориштено.
Право из ове одлуке нема ново-формирани клуб чију основу
формирања чини прелазак одбојкаша, тренера и одбојкашких радника
из клуба који је престао са радом, а има дуговања према ОС РС.
Члан 6.
О провођењу одлуке стараће се канцеларија ОС РС.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 8.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број 01/1-510/13
од 15.11.2013. године.
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