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На основу члана 94. Закона о спорту Републике Српске и члана 29. Статута Одбојкашког 

савеза Републике Српске, Управни одбор Одбојкашког савеза Републике Српске на 

сједници одржаној 27.11.2022. године, донио је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О РЕГИСТРАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ ОДБОЈКАШКИХ СУБЈЕКАТА У ОДБОЈКАШКОМ 

САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

Предмет правилника 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређује се начин регистрације и евиденције одбојкашких клубова, 

других спортских организација које се баве одбојкашким спортом и играча, редовни и 

посебни прелазни рок, начин и рокови подношења пријеве за регистрацију, услови и 

начин вођења регистра, уговорне обавезе између одбојкашких клубова и играча, рокови 

за прелазак играча из клуба у клуб, наступи играча за инострани клуб, престанак 

регистрације одбојкашког клуба или друге организације која се бави одбојкашким 

спортом, односно поништење регистрације 

 

Граматички изрази употријебљени у овом правилнику 

Члан 2. 

 

Граматички изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког и женског рода, 

подразумијевају оба пола. 

 

Одбојкашки субјекти 

Члан 3 

 

Под појмом одбојкашки субјекти подразумјевају се: 

1) Одбојкашки клубови који су у систему такмичења Одбојкашког савеза Републике 

Српске / Одбојкашког савеза БиХ (у даљем тексту: клуб), 

2) Друге организације које се баве одбојкашким спортом, односно спортским 

активности и дјелатности уколико се обука чланова врши у оквиру одбојке као спортске 

гране, а које су регистроване у складу позитивним законским прописима (у даљем 

тексту: друге организације), 

3) Играчи/такмичари у одбојкашким клубовима (у даљем тексту: играчи), и  

4) Чланови других организација које се баве одбојкашким спортом. 
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Комисија за регистрацију  

Члан 4. 

 

(1) Регистрацију одбојкашких субјеката врши Комисија за регистрацију Одбојкашког 

савеза Републике Срспке (у даљем тексту: Комисија). 

(2) Комисија има предсједника и два члана које рјешењем именује и разрјешава 

Управни одбор ОС РС. 

(3) Рјешењем из става 2. овог члана дефинишу се надлежности и мандат предсједника 

и чланова Комисије. 

 

Пријава за регистрацију 

Члан 5. 

 

(1) Регистрација клубова, других организација или играча врши се на основу пријаве за 

регистрацију коју клуб или друга организација подноси Комисији. 

(2) Пријава за регистрацију може се поднијети путем електронске поште на званичну 

e-mail адресу за регистрацију: registracijaosrs1993@gmail.com или писмоносне 

пошиљке на адресу сједишта Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексту: ОС 

РС) Петра Кочића 4, 74 480 Модрича. 

 

Пријава за регистрацију клуба или друге организације путем електронске поште 

Члан 6. 

 

(1) Клуб или друга организација прије подношења пријаве да регистрацију путем 

електронске поште мора канцеларији ОСРС регистровати званичну e-mail адресу са које 

се шаље пријава и прописана документација. 

(2) Уз пријаву за регистрацију клуба или друге организације путем електронске поште 

обавезно се достављају скенирани документи у боји, који морају бити уредно 

потписани и овјерени од овлашћених органа.  

(3) Документи из става 1. овог члана подразумјевају:  
1) Рјешење о регистрацији удружења грађана код основног суда надлежног за 

регистрацију на основу сједишта клуба или друге организације или рјешења 
привредног суда о упису у регистар привредних друштава, или рјешења јединице 
локалне самоуправе о упису као самосталног предузетника,   

2) Рјешење о упису у Регистар спортских организација и других организација из 

области спорта који води надлежно министарство за послове спорта,  

3) Статут клуба или друге организације, 

4) списак чланова органа управљања (управни одбор, секретаријат и/или директор),   

5) име/на лица овлаштеног/их за заступање клуба или друге организације, и 

6) Одлуку клуба или друге организације о именовању лица које је овлашћено да 

достави пријаву за регистрацију и прописана документа из тч. 1-5 овог става. 

mailto:registracijaosrs1993@gmail.com
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Пријава за регистрацију клуба или друге организације путем писмоносне поште 

Члан 7. 

 

(1) Уз пријаву за регистрацију клуба или друге организације путем писмоносне поште 

обавезно се достављају оригинални документи или овјерене копије. 

(2) Документи из става 1. овог члана подразумјевају:  

1) Рјешење о регистрацији удружења грађана код основног суда надлежног за 

регистрацију на основу сједишта клуба или друге организације или рјешења 

привредног суда о упису у регистар привредних друштава, или рјешења јединице 

локалне самоуправе о упису као самосталног предузетника,   

2) Рјешење о упису у Регистар спортских организација и других организација из 

области спорта који води надлежно министарство за послове спорта,  

3) Статут клуба или друге организације, 

4) списак чланова органа управљања (управни одбор, секретаријат и/или директор), 

и  

5) име/на лица овлашћеног/их за заступање клуба или друге организације. 

 

Назив клуба или друге организације  

Члан 8. 

 

(1) Назив клуба или друге организације гласи на једном од службених језика Републике 

Српске. 

(2) У називу ријеч „клуб“, гдје се подразумјева одбојкашки клуб, може бити коришћена 

само у називу спортске организације која учествује у такмичењима у оквиру ОСРС. 

(3) Назив клуба или друге организације може се, ако је то прописано статутом, уписати 

у регистар ОСРС на једном или више страних језика, с тим што назив на службеном 

језику Републике Српске мора бити уписан на првом мјесту.  

(4) На нивоу јединице локалне самоуправе (општина/град) не могу постојати два клуба 

или друге организације са истим називом и знаком. 

(5) Двије екипе у мушкој и женској конкуренцији, у оквиру јединственог клуба, могу се 

регистровати и учествовати у такмичењу под истим именом. 

 

Неуредна документација и поступак исправке 

Члан 9. 

 

(1) Неуредна документација подразумјева да: 

1) документа нису потписана од стране овлашћеног лица или овјерена од надлежног 

органа, 

2) нису достављени документи како је прописано чланом 6. став 3. и члана 7. став 

2. овог правилника, 
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3) документа нису достављена од стране именованог лица из члана 6. став 3. тачка 

6. овог правилника или са регистроване e-mail адресе у складу са чланом 6. став 1. овог 

правилника. 

(2) Комисија у року од три дана од дана пријема неуредне документације од стране 

клуба или друге организације обавјештава подносиоца пријаве, на начин како је 

пријава и достављена, да исправи недостатке у року који не може бити дужи од 15 дана 

од дана слања обавјештења. 

 

 

Рјешење о регистрацији 

Члан 10. 

 

(1)Након уредно достављене документације и података Комисија у року од 15 дана од 

дана доноси Рјешење о регистрацији клуба или друге организације (у даљем тексту: 

Рјешење). 

(2) Рјешење обавезно садржи: 

1) пуни назив клуба или друге организације, 

2) адреса сједишта клуба или друге организације, 

3) име и презиме овлашћеног лица за заступање и представљање,  

4) гегистарски број. 

 

 

Жалба на Рјешење о регистрацији 

Члан 11. 

 

(1) На Рјешење подносилац пријаве за регистрацију може, у року од седам дана од дана 

пријема истог, уложити жалбу Управном одбору ОСРС као другостепеном органу. 

(2) Одлука другостепеног органа по жалби је коначна. 

 

Просљеђивање Рјешења 

Члан 12. 

 

Комисија је дужна један примјерак коначног Рјешења, којим се регистровао клуб, 

доставити Одбојкашком савезу БиХ (у даљем тексту; ОС БиХ) ради уписа клуба у 

евиденцију ОС БиХ. 

 

Годишња чланарина 

Члан 13. 

 

(1) Након регистрације одбојкашког субјекта исти је обавезан плаћати годишњу 

чланарину. 
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(2) Управни одбор ОС РС за сваку годину доноси посебну Одлуку о висини годишње 

чланарине за одбојкашке субјекте.  

 

Прва регистрација играча 

Члан 14. 

 

(1) Прва регистрација играча за клуб врши се у току цијеле године на основу обрасца 

приступнице коју клуб подноси Комисији. 

(2) Прва регистрација играча уписује се у регистрациону књигу и издаје се такмичарска 

легитимација. 

 

 

Приступница за играча до 18 година старости 

Члан 15. 

 

Приступница за играча до 18 година старости мора бити овјерена читким потписом 

родитеља или старатеља. 

 

Такмичарска легитимација 

Члан 16. 

 

(1)У такмичарску легитимацију уноси се рок важности регистрације који мора бити 

идентичан наведеном у уговору. 

(2) На исти начин се поступа приликом продужења обнове уговора. 

 

Регистрација играча приликом преласка из клуба у клуб 

Члан 17. 

 

(1) Регистрација играча приликом преласка из клуба у клуб, као и страних држављана, 

врши се у редовном и посебном прелазном року. 

(2) Регистрација играча приликом преласка из клуба у клуб унутар ОС РС и из клубова 

чланова Одбојкашког савеза Федерације БиХ врши Комисија. 

(3) За играче стране држављане регистрација се врши уз сагласност ОС БиХ. 

 

Документација играча који се враћа у такмичење ОС РС / ОС БиХ 

Члан 18. 

 

Документација за играча који је имао сертификат за наступ у иностраном клубу, а враћа 

се у Босну и Херцеговину из иностранства обезбјеђује се путем канеларије ОС БиХ. 
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Поништавање регистрације играча  

Члан 19. 

 

(1) Регистрација играча може се поништи у сљедећим случајевима:  

1) ако се послије регистрације утврди да је постојао разлог који је сметња 

регистрацији, 

2) ако играч приликом пријаве затаји да је раније био играч неког другог клуба, 

3) ако је играч поднио нетачне податке на основу којих је неправилно регистрован, 

4) ако уговор садржи нетачне податке дате од стране клуба, или 

5) ако је регистрован супротно одредбама овог правилника. 

(2) Одлуку о поништењу регистрације доноси Комисија по службеној дужности или на 

приједлог заинтересоване стране. 

 

 

 

 

Редовни прелазни рок 

Члан 20. 

 

Играч може да пређе из једног клуба у други клуб у редовном прелазном року који траје 

од 1. до 10. јула текуће године, ако испуњава један од сљедећих услова: 

1) да му је са клубом истекао уговор, 

2) да му је споразумно раскинут уговор са клубом, 

3) да има исписницу са датумом издавања у периоду од 1. јануара до 10. јула текуће 

године ако има важећи уговор са клубом, 

4) да има исписницу о уступању другом клубу на одређено вријеме, са посебним 

уговором о уступању и приложеном приступницом матичном клубу, 

5) да је био регистрован за инострани клуб, а да испуњава услове тачке 1. или тачке 

2. овог члана и посједује „letter of release" од иностраног клуба за који је био 

регистрован ако има важећи сертификат, или 

6) да је страни држављанин и испуњава услове из члана 28. овог правилника. 

 

Посебни прелазни рок 

Члан 21. 

 

(1) Играч може да пређе у други клуб у посебном прелазном року, који траје од 1. 

септембра до 30. децембра текуће године, уз исписницу клуба за који је регистрован 

ако има важећи уговор са клубом. 

(2) Исписница мора бити са датумом издавања од 11. јула до 30. децембра текуће 

године. 
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(3) Материјал за регистрацију играча у овом прелазном року доставља путем 

електронске или писмоносне поште у складу са процедуром како је прописано овим 

правилником. 

(4) Играч који је прешао у други клуб у редовном прелазном року у текућој години може 

из овог клуба уз исписницу клуба да пређе у други клуб у посебном прелазном року. 

 

Рокови у ванредним ситуацијама 

Члан 22. 

 

У случају проглашења ванредне ситуације за Републику Српску или дио територије 

Републике Српске или у случају проглашења ванредног стања за Републику Српску или 

дио територије Републике Српске и у другим оправданим случајевима,  Управни одбор 

ОС РС на приједлог предсједника ОС РС, а у складу са промјенама рокова које прописују 

Свјетска одбојкашка федерација (у даљем тексту: ФИВБ) и Европска одбојкашка 

конфедерација (у даљем тексту: ЦЕВ) може донијети одлуку о промјени рокова 

редовног и посебног прелазног рока усљед наведних утицаја. 

 

 

 

 

Број прелазака играча у једном регистрационом периоду 

Члан 23. 

 

У редовном као и у посебном прелазном року, у оквиру једног регистрационог периода, 

играч може само један пут да пређе из клуба у клуб, укључујући и играче који одлазе у 

иностране клубове. 

 

Прелазак играча након истека уговора 

Члан 24. 

 

Играч којем је истекао уговор слободан је и може пријећи несметано у други клуб, ако 

уговором нису утврђене посебне обавезе по истеку уговора. 

 

Продужетак прелазног рока за репрезентативца  

Републике Српске или БиХ 

Члан 25. 

 

Репрезентативцу Републике Српске или БиХ који је у времену прелазног рока ангажован 

у репрезентацији прелазни рок се продужава за онолико дана колико је у вријеме 

прелазног рока био ангажован за репрезентацију. 

 



Правилник о регист рацији и евиденцији одбојкашких субјекат аа у  

                                    Одбојкашком савезу Републике Српске                                             8 

Рок и услови за регистрацију играча који приложи „letter off release" од 

иностраног клуба  

Члан 26. 

 

Играч држављанин Републике Српске - БиХ, који је био регистрован за инострани клуб 

и који приложи „letter off release" од иностраног клуба, може се регистровати за 

домаћи клуб до 30. децембра текуће године: 

1) за било који домаћи клуб, уколико испуњава услове из члана 20. став 1. или 2. 

овог правилника; 

2) аутоматски постаје члан домаћег клуба из кога је отишао у инострани клуб 

уколико му није истекао уговор са домаћим клубом. 

 

Необавезујуће отпусно писмо 

Члан 27. 

 

Отпусно писмо није обавезно за играча којем је истекао међународни трансфер 

цертификат ФИВБ и/или који су споразумно раскинули уговор са иностраним клубом за 

који је наступао уз поништавање међународног трансфер цертификата од стране ФИВБ-

а, а о чему се доказ прибавља од ОС БиХ. 

 

 

 

 

Регистрација играча страног држављанина 

Члан 28. 

 

(1) Страни држављанин региструје се у редовном и посебном прелазном року под 

условима које прописују ФИВБ-а, ЦЕВ и одредбе овог правилника.  

(2) Страни држављанин, који након истека уговора и/или међународног трансфер 

сертификата жели да промијени клуб, може се регистровати за нови домаћи клуб на 

основу спортских правила ФИВБ-а и одредаба овог правилника која важе за прелазак 

домаћих играча. 

(3) Да би се регистровао страни држављанин код Комисије, предходно мора регулисати 

права и обавезе по прописима о кретању и боравку странаца и запошљавању страних 

држављана. 

(4) Регистрација играча страног држављанина може се обавити након што канцеларија 

ОС БиХ, на основу потпуне документације, потврди да је регистрација уредно одобрена 

од ФИВБ и да су испуњени остали потребни услови за регистрацију. 
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Дозвољени број играча страног држављанина 

Члан 29. 

 

За један клуб могу бити регистрована три (3) играча страна држављана са сертификатом. 

 

Продужетак и важење сертификата играча страног држављанина 

Члан 30. 

 

(1) Регистрација играча страног држављанина обавља се на период важења сертификата 

и мора се обновити – продужити након сваке обнове сертификата. 

(2) За играча страног држављанина уговор се закључује на период важења сертификата. 

 

Потписивање приступнице 

Члан 31. 

 

(1) Играч који испуњава услове за прелазак у други клуб потписује приступницу за тај 

клуб. 

(2) Потписани образац приступнице нови клуб доставља Комисији. 

 

Потписивање приступнице и издавање исписнице 

Члан 32. 

 

(1) Комисија у року од три дана од дана пријема приступнице обраћа се клубу са којим 

играч има уговор са захтјевом за издавање исписнице. 

(2) Клуб је дужан доставити исписницу или обавјештење да није сагласан са преласком 

у други клуб у року од 3 (три) дана, а уколико не достави исписницу или обавјештење 

да није сагласан сматраће се да је клуб издао исписницу.  

(3) Исписница се издаје на основу регистрације Комисије. 

(4) Комисија ће регистровати играча којем је истакао уговор са клубом, без услова из 

става 1. и 2. овог члана. 

 

Издавање такмичарске легитимације 

Члан 33. 

 

Играчу који је у редовном и посебном прелазном року у току текуће године прешао из 

једног у други клуб, Комисија преко свог овлашћеног лица (члана Комисије или 

техничког секретара у Канцеларији ОС РС) уписује у регистрациону књигу и издаје му 

такмичарску легитимацију. 
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Билтен ОС РС 

Члан 34. 

 

(1) Упис играча објављује се у Билтену ОС РС у року од 15 дана по завршетку редовног 

прелазног рока и по завршетку сваког мјесеца у посебном прелазном року. 

(2) Билтени се достављају клубовима члановима ОС РС, ОС ФБиХ и ОС БиХ. 

(3) ОС РС када прими Билтен из ОС ФБиХ исти прослијеђује клубовима својим 

члановима. 

(4) На извршен упис играча може се поднијети приговор Комисији у року од 15  дана 

од дана објављивања у Билтену ОС РС. 

(5) Одлука Комисије по поднесеном приговору је  коначна. 

 

Износ уплате за прву регистрацију и регистрацију играча при преласку из клуба у 

клуб 

Члан 35. 

 

Управни одбор ОС РС посебном одлуком одређује износ уплате за прву регистрацију 

играча, као и за регистрацију играча при преласку из клуба у клуб. 

 

Уговор измећу клубова и играча 

Члан 36. 

 

(1) Уговором се утврђују међусобна права и обавезе између клубова и играча.  

(2) Уговор обавезно садржи: 

1) основне податке о клубу и играчу, 

2) обавезу клуба да играчу обезбиједи услове за спортски развој, 

3) обавезу играчу да извршава све дужности и обавезе као члан клуба и поштовање 

аката клуба и ОС РС, 

4) могућност раскида уговора,  

5) вријеме трајања уговора, 

6) надлежности у случају спора, 

7) датум закључења и ступања на снагу, 

8) потписе овлашћеног лица клуба, потпис играча и потпис родитеља или 

старатеља за млађе од 18 година, 

9) мјесто за овјеру од стране органа надлежног за регистрацију. 

(3) Уговор (посебни уговор или анекс) може да садржи и друга питања: 

1) висину стипендије и/или хранарине, накнаде за плате и/или накнаде за 

потписивање уговора, 

2) право и обавезе спортског усавршавања, 

3) право на здравствену заштиту, 
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4) посебне обавезе играча према клубу (у односу на спонзора, ношење и чување 

опреме, спортски живот и др.),  

5) права и обавезе у случају преласка у други клуб прије истека уговора. 

 

Овјера уговора измећу клуба и играча 

Члан 37. 

 

Уговоре између клуба и играча из члана 36. овог правилника овјерава Комисија, гдје 

један примјерак задржава за своје потребе. 

 

Мериторност уговора измећу клуба и играча 

Члан 38. 

 

У случају спора мериторан је уговор који је овјерен од Комисије, потписан од лица 

овлаштеног за заступање и представљање клуба и за који клуб има доказ да је уручен 

играчу. 

 

Закључивање и трајање уговора измећу клуба и играча 

Члан 39. 

 

(1) Уговор се закључује са играчем од навршених 14 година старости за временски 

период од двије до четири такмичарске године. 

(2) За играче који у текућој такмичарској години навршавају или су навршили 28 година 

старости и за играче стране држављане уговор се може закључити за временски период 

од једне такмичарске године. 

 

Такмичарска година 

Члан 40. 

 

(1) Такмичарска година почиње 1. јула текуће године, односно првог дана редовног 

прелазног рока, а завршава се 30. јуна наредне године, односно претходног дана 

редовног прелазног рока. 

(2) За изграче који су регистровани после 1. јануара такмичарска година почиње да тече 

од 1. јула текуће године. 

 

Уговори у посебном прелазном року 

Члан 41. 

  

Уговори који су потписани и овјерени од стране Комисије у посебном прелазном року 

сматрају се закљученим у редовном прелазном року. 

 



Правилник о регист рацији и евиденцији одбојкашких субјекат аа у  

                                    Одбојкашком савезу Републике Српске                                             12 

Раскид уговора 

Члан 42. 

 

(1) Уз обострану сагласност уговор се може раскинути и прије истека времена за које је 

закључен. 

(2) Прије истека уговора играч нема право да без обавјештења матичног клуба приступа 

преговорима за прелазак у други клуб и да у вези с тим потписује било која друга 

документа. 

 

Забрана преговора  

Члан 43. 

 

Клуб нема право ступања у преговоре о преласку играча мимо сагласности клуба чији 

је играч члан ако је под уговором. 

 

Уговор о уступању 

Члан 44. 

 

(1) Клуб може уступити играча другом клубу уз његову сагласност.  

(2) Уступање играча другом клубу врши се на основу уговора о уступању који мора 

овјерити Комисија. 

 

Трајање уговора о уступању 

Члан 45. 

 

(1) Уговор о уступању траје најмање годину дана. 

(2) Уговором о уступању се не може продужити трајање основног уговора са матичним 

клубом. 

 

Наступ играча за инострани клуб 

Члан 46. 

 

(1) Играч може да наступи за инострани клуб са сагласношћу клуба за који је регистрован 

ако му је уговор важећи и одобрењем надлежног органа ОС БиХ (издат сертификат). 

(2) Клуб из ОСРС као клуб поријекла играча, у случајевима када играч има важећи уговор 

са клубом, има право на накнаду у складу са условима који су дефинисани међусобним 

уговором овјереним од стране Комисије. 
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Критеријуми за прелазак играча за инострани клуб 

Члан 47. 

 

(1) Критеријуме за прелазак играча у инострани клуб утврђује Управни одбор ОС БиХ. 

(2) Регистрација играча коме је издат сертификат за одлазак у инострани клуб се 

аутоматски, до даљњег, ставља ван употребе. 

 

Престанак чланства клуба и/или играча– поништење регистрације 

Члан 48. 

 

(1) Чланство клуба у ОС РС престаје када: 

1) донесе одлука Скупштине клуба о престанку рада клуба, 

2) клуб искључи у дисциплинском поступку, 

3) клуб изврши статусну промјену, односно припоји, споји или раздвоји, 

4) клуб распусти, односно престане са радом на основу рјешења надлежног 

републичког органа или суда. 

(2) У случају околности из става 1. овог члана, а које су наступиле на снагу, играч се 

сматра слободним и могу се регистровати за било који други клуб. 

 

Рјешавање спорова 

Члан 49. 

 

У складу са одредбама ФИВБ-а и ЦЕВ-а сви одбојкашки клубови, друге организације које 

се баве одбојкашким спортом и играчи приликом регистрације по овом правилнику 

обавезују се да ће међусобне спорове рјешавати само у оквиру органа ОС РС, договором 

или путем арбитражног поступка у складу са актима ОС РС. 

 

Упутство о начину формирања и подношења документације за регистрацију играча 

Члан 50. 

 

(1) Управни одбор ОС РС доноси Упутство о начину формирања и подношења 

документације за регистрацију играча (у даљем тексту: Упутство).  

(2) Упутством могу бити обухваћена и друга административно техничка питања у оквиру  

услова утврђених овим правилником. 

 

Регистар одбојкашких субјеката у  

Одбојкашком савезу Републике Српске 

Члан 51. 

 

(1) Управни одбор ОС РС доноси одлуку о успостављању Регистра одбојкашких субјеката 

у Одбојкашком савезу Републике Српске (у даљем тексту: Одбојкашки регистар). 
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(2) У Одбојкашки регистар упусиују се клубови и друге организације. 

 

Јавност Одбојкашког регистра 

Члан 52. 
 
(1) Одбојкашки регистар је јаван. 
(2) Свако лице има право увида у податке уписане у Одбојкашки регистар и збирку 
исправа прописану овим правилником, осим увида у личне податке оснивача и лица 
овлашћених за заступање спортске организације.  
(3) Увид у регистар и збирку исправа обавља се уз присуство лица задужено за вођење 
регистра.  
(4) Забрањено је копирање, преслика и преписка података из Одбојкашког регистра, 
осим у случајевима када то захтјевају републички органи и органи ОС РС. 

 

Вођење Одбојкашког регистра 

Члан 53. 

 

(1) Одбојкашки регистар води се у електронском и писаном облику. 
(2) Под писаним обликом вођења Одбојкашког регистра подразумијева се упис клубова 
или других организација у тврдо коричену књигу, формата Б3, на чијој се насловној 
страници уписује назив:  

„ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Регистар одбојкашких субјеката у Одбојкашком савезу Републике Српске“ 

(3) Уз Одбојкашки регистар, води се збирка исправа у писаном облику.  
(4) Одбојкашки регистар у писаном облику се чува трајно. 
(5) У случају различих података у писаном или електронком облику Одбојкашког 
регистра вјеродостојан је писани обик. 

 

Садржај Одбојкашког регистра 

Члан 54. 

 
(1) Одбојкашки регистар се састоји од регистарског листа за сваки клуб или другу 
организацију у који се уписују подаци о свакој појединачној спортској организацији. 
(2) Сваки регистрациони уложак обиљежава се посебним бројем клуба или друге 
организације. 
(3) Регистарски лист из става 1. овог члана садржи за сваки упис посебно податке из 
члана 55. овог правилника.  
(4) Прије почетка уписивања, на унутрашњој насловној страни књиге овјерава се број 
стране и означава датум овјере. 
(5) Овјера се потврђује печатом ОС РС и потписом овлашћеног лица којег именује 
предсједник ОС РС. 
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Подаци који се уписују у Одбојкашки регистар 

Члан 55. 

 
У Одбојкашки регистар се уписују сљедећи подаци: 

1) регистарски број, 
2) датум уписа, 
3) назив, 
4) скраћени назив, 
5) сједиште (улица и кућни број), 
6) телефон, 
7) дио спортске организације који има својство правног лица, 
8) циљеви оснивања, 
9) привредна дјелатност, 
10) лице/а овлашћен/а за заступања и представљање (име презиме, својство), 
12) начин обављања стручног рада (број стручног кадра, звање, селекције са којим 

ради), 
13) спортски објекти који се користе за обављање активности (власник и намјена 

објекта), 
14) број и датум:  

1. рјешења основног суда о упису у регистар удружења грађана, или 
2. рјешења привредног суда о упису у регистар привредних друштава, или 
3. рјешења јединице локалне самоуправе о упису као самосталног 

предузетника,   
15)  број и датум рјешења о упису у Регистар спортских организација и других 

организација у области спорта који води надлежно министарство за послове спорта, 
16) упис промјене уписаних података, и 
17) напомена. 

 

Регистарски број  

Члан 56. 

 
(1) Регистарски број је број који се сваком клубу или другој организацији додјељује 
при упису у Одбојкашки регистар.  
(2) Једном додијељен регистарски број клубу или другој организацији не може бити 
додијељен неком другом клубу или другој организацији, након престанка обављања 
одбојкашких активности и дјелатности.  
(3) Једном клубу или другој организацији не смије се додјељивати више регистарских 
бројева. 
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Садржај регистарског броја 

Члан 57. 

 
Регистарски број клуба или друге организације састоји се од броја који се одређује 
шифрарником:  

1) општина у којој је сједиште клуба или друге организације,  
2) облик спортског дјеловања/организовања (одбојкашки клуб-такмичарски клуб 

или школа одбојке/спорта која се бави одбојкашким спортом - нетакмичарски облик 
организације),  

3) редног броја под којим се уписује у Одбојкашки регистар. 
(2) Редни број одређује ОС РС по редослиједу отварања регистарског улошка почев од 
01. 
(3) Шифрарник из става 1. овог члана налази се у Прилогу број 1. овог правилника и 
чини његов саставни дио.    

(4) Шифрарником се утврђује начин формирања регистарског броја клуба или друге 

организације под којима се уписују у Одбојкашки регистар. 

 

Евиденција 

Члан 58. 

 

(1) ОС РС води евиденције свих чланова, регистрованих играча, спортских стручњака, 

спортских резултата, спортских објеката и др. 

(2) Управни одбор ОС РС посебим актом прописује на који начин се води евиденција из 

става 1. овог члана.  

 

Обрасци 

Члан 59. 

 

(1) Управни одбор  ОС РС утврђује облик и садржину сљедећих образаца: 

1)  Р - 01 - Пријава за регистрацију клуба, 

2)  Р - 01а - Пријава за регистрацију других организација које се баве одбојкашким 

спортом, 

3)  Р - 02 - Рјешење о регистрацији клуба; 

4)  Р - 02а - Рјешење о регистрацији других организација које се баве одбојкашким 

спортом, 

5)  Р - 03 - Приступница - прва регистрација; 

6)  Р - 04 - Приступница - промјена чланства; 

7)  Р - 05 - Обавјештење о промјени чланства; 

8)  Р - 06 - Исписница; 

9)  Р - 07 - Такмичарска легитимација; 

10) Р - 08 - Уговор између клуба и играча; 
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11) Р - 09 - Посебан уговор о уступању; 

12) Р - 10 - Пререгистрација клуба и играча; 

13) Р - 11 - Регистар клубова; 

14) Р - 12 - Регистрациона књига за играче; 

(2) Управни одбор ОС РС утврђује садржај образаца из става 1. овог члана, као и друге 

обрасце у складу са потребом. 

 

Тумачење 

Члан 60. 

 

Тумачење одредби овог правилника даје Управни одбор ОС РС. 

 

Супсидијарна примјена  

Члан  61. 

 

За питања која нису уређена овим правилником, а појаве се у поступку лиценцирања 

ће супсидијарно користити одговарајуће општа акта Савеза. 

 
Измјене и допуне правилника и његово тумачење  

Члан 62. 
 
(1) Измјене и допуне овог правилника врши Управни одбор по поступку за његово 
доношење. 

(2) У правном јединству са другим општим актима Савеза, овај правилник аутентично 

тумачи Управни одбор Савеза.  

 

Ступање на снагу 

Члан 63. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на интернет страници ОС РС. 

 

Престајање важења 

Члан 64. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о регистрацији 

одбојкашких клубова и играча ОС РС (пречишћени текст), број: 01-380/17 од 27.10.2017. 

године. 
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Потпис правилника 

Члан 65. 

 

Статут потписује именом, презименом и власторучним потписом предсједник 

Скупштине. 

 

Број: 01-309/22                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК     

Дана, 28.11.2022. године                          Милут ин Поповић 


