
ПРОЦЕДУРА ЗА ОСНИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ
ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА У РС

1. Оснивање одбојкашког клуба:
А) Формирати иницијативни одбор за оснивање клуба,
Б) Припремити оснивачку скупштину клуба,
В) На оснивачкој скупштини усвојити:

- Одлуку о оснивању одбојкашког клуба – оснивачки акт који
садржи податке о: називу; сједишту; адреси; датуму оснивања;
циљевима и задацима;  потпис представника клуба,

- Статут,
- Програм рада клуба – циљеви и задаци клуба,
- Друга акта као нпр. Правилник о дисциплинској и материјалној

одговорности и слично.
- Изабрати органе клуба у складу са Статутом.
- Одлука о давању овлаштења за заступање и представљање клуба.

2. Регистрација клуба код надлежног суда – Упис у судски регистар
- Писмо суду – захтјев за регистрацију, са навођењем докумената

који се у прилогу достављају,
- Записник са оснивачке скупштине са списком присутних оснивачкој

скупштини  (са подацима – име и презиме, ЈМБ, читав потпис),
- Одлука о оснивању одбојкашког клуба,
- Статут клуба,
- Одлуке о избору органа клуба (Управни одбор, Надзорни одбор,

затим предсједник Скупштине, предсједник клуба, секретар клуба),
- Одлука о давању овлаштења за заступање и представљање клуба,
- Копије личних карата лица овлаштених за заступање и

представљање – овјерене код надлежног органа, са депонованим
потписима на обрасцу ОП – Овјера потписа лица овлаштених за
заступање,

- Уплаћена такса у складу са законом.
Сва документа треба доставити у по 5 примјерака.



3. Регистрација клуба код Министарства породице, омладине и
спорта Републике Српске – Упис у спортски регистар
- Попунити oбразац број 1 - Захтјев за упис у спортски регистар

спортских организација и других организација у области спорта
(Образац Минситарсва породице, омладине и спорта РС).

- Сва документа која су назначена као обавезан прилог у претходном
образцу.

4. Регистрација клуба у Одбојкашком савезу Републике Српске
- Пријавни формулар за регистрацију Р-01 (тражити од канцеларије

Одбојкашког савеза Републике Српске).
- Прилози који су наведени у Пријавном формулару

*****

5. Промјене у организацији клуба или лица овлаштена за
заступање и представљање
- Попунити образац број 7 - Захтјев за упис у спортски регистар

промјена у спортским организацијама (Образац Минситарсва породице,
омладине и спорта РС).

- Сва документа која су назначена као обавезан прилог у претходном
образцу.

6. Регистрација одбојкаша-ица

- Након регистрације клуба контактирати канцеларију Одбојкашког
савеза Републике Српске ради договора о поступку и процедури
регистрације одбојкаша-ица.

7. Укључење клуба у стална такмичења ОС РС
- Након обављене регистрације клуба контактирати директора

такмичења ОС РС.

НАПОМЕНА:
- На интернет страници Одбојкашког савеза Републике Срске

постоје сва нормативна акта Одбојкашког савеза Републике Српске и
Такмичарска документа за сваку такмичарску сезону, као и сви образци који
се односе на регистрацију клуба, регистрацију одбојкаша-ица и др. Пожељно
је иста проучити, а у погледу могућих дилема и нејасноћа контактирати
надлежне у Одбојкашком савезу Републике Српске.


