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1. OPŠTE  ODREDBE 

Član 1. 

Ovaj Pravilnik propisuje način i uslove za registraciju alpskih, snowboard i nordijskih 
organizacija (klubova, društava) i njihovih članova, proceduru koja se tom prilikom mora 
sprovesti, uslove pod 
kojim se registracija može obaviti, prava registrovanja takmičara i posledice kod nepravilno 
izvršene registracije. 

Član 2. 

Registraciju vrši kancelarija Smučarskog saveza Srbije. 

Član 3. 

Registracije za članove alpskih, snowboard i nordijskih organizacija u smislu ovog 
Pravilnika, odnosi se na članove koji se takmiče na službenim takmičenjima u Srbiji u svim 
kategorijama. 

1.  PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA OSNOVNIH ORGANIZACIJA I NJIHOVIH 
ČLANOVA 

A.  Klubovi 

Član 4. 

Registracija se vrši na osnovu prijave Smučarskom savezu Srbije koja treba da sadrži 
sledeće: 

a)  ime kluba 
b)  datum osnivanja 
c)  priloženi Statut kluba, zapisnik sa osnivačke skupštine kluba, kao i odobrenje 

nadležnog organa za osnivanje kluba. 

Za klubove, društva, sekcije u okviru sportskih društava: 

a)  ime kluba 
b)  datum osnivanja 
c)  odobrenje uprave društva za rad kluba



B.  Članovi 

Član 5. 

Prijavu za registraciju podnosi osnovna organizacija Smučarskom savezu Srbije. Za 
registraciju se može prijaviti svaki državljanin Srbije, bez obzira da li je istovremeno i član 
nekog kluba u inostranstvu. Pravo na registraciju imaju strani državljani ako poseduju 
važeću dozvolu za boravak u Srbiji za najmanje 1 godinu. 

Član 6. 

Za takmičara koji se prijavljuju za registraciju podnosi se prijava pomoću popunjenog 
kartona i prijavni list koji overava kancelarija Smučarskog saveza Srbije. 
Osim toga: 

a)  ako se prvi put registruje, treba priložiti izvod iz matične knjige rođenih ili 
overenu  fotokopiju 

b)  ako prelazi iz kluba u klub, treba da priloži ispisnicu ili kopiju zahteva za 
ispisnicom i poštansku potvrdu o preporučnoj pošiljci (vidi član 7.) 

Član 7. 

Kod prelaska članova iz kluba u klub, registracija se neće izvršiti bez ispisnice 
dotadašnjeg kluba. Ispisnica se izdaje na zahtev takmičara (odnosno 
roditelja u slučaju cicibana, pionira i juniora) ili na zahtev kluba, ako podnese u ime 
takmičara koji se želi registrovati. U tom slučaju potrebno je zahtevu priložiti potpisanu 
pristupnicu novom klubu. 
Jedan primerak zahteva za ispisnicom dostavlja se preporučenom poštom svojoj 
dotadašnjoj osnovnoj organizaciji, a drugi primerak takođe preporučenom poštom, 
Smučarskom savezu Srbije. 

Organizacija je dužna takmičaru, koji je pismeno zatražio ispisnicu, da je izda najkasnije u 
roku od 15 dana od prijema zahteva, odnosno da utvrdi postojanje smetnji za prelaz u 
drugu organizaciju, o čemu izveštava Smučarskim savez Srbije koji vrši registraciju, i 
takmičara koji traži ispisnicu. Smučarski savez Srbije odlučuje o izvršenoj 
registraciji ili ne,a zainteresovana strana se može žaliti prema odredbi člana 18. i 19. 
Ispisnica mora imati datum, mora biti overena pečatom kluba i potpisana od za to 
odgovorne osobe.Važnost ispisnice je mesec dana od dana njenog izdavanja. 
Ako takmičar po isteku roka od 15 dana ne primi ispisnicu ili pismeno obaveštenje o 
postojanju smetnji, smatraće se da njegova ranija smučarska organizacija nema ništa 
protiv nove registracije. 

Kao potvrda da je ispisnica tražena, prilaže se kopija pisma i poštanska potvrda o 
preporučenoj pošiljci. 
Smučarski savez Srbije, koji je izvršio registraciju, ukoliko takmičar nije imao pismenu 
saglasnost matičnog kluba, pismeno obaveštava bivši klub o izvršenoj registraciji za novi 
klub.



2.  REGISTRACIJA 

Član 9. 

Organizacija, odnosno njena registarska komisija, na temelju dostavljenog materijala 
prema članu 6.,dužna je da: 

  utvrdi da li je postupljeno u duhu odredaba ovog Pravilnika 
  donese odluku o registraciji s datumom prava nastupa ili 
  odbije zahtev za registraciju, što utvrđuje zapisnikom sastanka Komisije koja vrši 

poslove registracije 
  prihvaćenu registraciju uvede u knjigu evidencije sledećim podacima: 

• redni broj 
• datum registracije 
• ime, ime oca, i prezime takmičara 
• datum i mesto rođenja i mesto stanovanja 
• datum prava nastupa posebno za pojedinca, i posebno za ekipna takmičenja 
• naziv organizacije za koju je registrovan 
• napomena (da li je takmičar pod ugovorom , kaznom i sl.) 
• potpis osobe koja je izvršila registraciju 

Osim vođenja knjige evidencije takmičara, vodi se kartoteka pomoću overenog 
registarskog kartona i izdaje takmičarska legitimacija. 

Takmičarska legitimacija mora sadržati sledeće podatke: 

  redni broj registracije 
  datum registracije 
  prezime, ime i ime oca 
  godina rođenja 
  naziv kluba za koji je registrovan 
  datum prava nastupa posebno na pojedinačnim, i posebno na ekipnim 

takmičenjima 
  žig saveza sa potpisom odgovorne osobe za registraciju 
  prostor za potvrdu o lekarskom pregledu (koji važi samo za godinu u kojoj je 

izvršen pregled) 

Takmičarska legitimacija je jedinstvena za republiku Srbiju. Na osnovu overe o izvršenom 
pregledu Smučarski savez Srbije produžava važnost legitimacije. 

Član 10. 

Smučarski savez Srbije može propisati taksu za registraciju i način uplate. 

Svake godine, za vreme prelaznog roka, vrši se overavanje važnosti registracije za 
sledeću sezonu, tako da klubovi dostavljaju takmičarske legitimacije Smučarskom savezu 
Srbije na overu. Overa se unosi u registracioni karton. 

Za sve takmičare za koje se ne zatraži overa važnosti registacije, smatraće se da se više 
ne takmiče i u registracijski karton se upisuje “nije više registrovan”.



Za takmičare za koje jednu ili više godina nije vršena overa legitimacije, može se izvršiti 
overa, ako u međuvremenu nije menjao klub. Nakon prelaznog roka, kancelarija 
objavljuje spisak registovanih takmičara za tekuću godinu. 

Domaći takmičari registrovani za strane klubove ne podležu overavanju važnosti 
registracije za sledeću sezonu. Međutim, ako žele nastupiti na pojedinačnim takmičenjima 
iz kalendara SSS, matični klub obaveštava kancelariju SSS, da su ti takmičari evidentirani 
članovi domaćeg kluba. Evidentiranje tih takmičara obavlja se u prelaznom roku te im se 
izdaje privremena takmičarska registracija sa unesenom napomenom “evidentirani član 
kluba”. 
Lekarski pregled obavezan je i za te takmičare. 

3.  PRAVO NASTUPA 

Član 11. 

Nakon izvršene registracije, takmičar ima pravo nastupa na pojedinačnim takmičenjima 
i to: 

  odmah kada se prvi put registruje (pod “odmah” smatra se datum na žigu 
preporučene poštanske pošiljke kojom je zahtev za registraciju poslat SSS) 

  odmah kada se registruje za drugi klub a zahtev za registraciju se predaje u 
prelaznom roku (kao prelazni rok utvrđuje se period od 01.05. do 01.07. svake 
godine) 

  odmah ako je bio registrovan za smučarsku organizaciju koja je prestala sa radom 
(vidi član 13.) 

Ukoliko takmičar prelazi iz kluba u klub van prelaznog roka, pravo nastupa na 
pojedinačnim takmičenjima stiče posle dva meseca od dana izvršene registracije, a na 
ekipnom, posle šest meseci. 

Član 12. 

Pravo nastupa na zvaničnim ekipnim takmičenjima za klubsku ekipu imaju oni registrovani 
takmičari za koje je klub u pismenoj formi dostavio spisak SSS. Ovaj spisak se dostavlja 
SSS od 01. 30.9. svake godine. Samo takmičari sa ovog spiska imaju pravo nastupa na 
ekipnim takmičenjima. 
Takmičar registovan i za neki inostrani klub ima pravo nastupa za domaći klub samo na 
pojedinačnim takmičenjima. (član 10.) 

Član 13. 

Kada se udruže organizacije ili prestane rad po drugom osnovu, svi takmičari imaju pravo 
nastupa prema ranije stečenim pravima, odnosno mogu se registrovati kod druge 
organizacije sa pravom nastupa odmah na pojedinačnim takmičenjima, 
odnosno za ekipu ako u toj takmičarskoj godini nisu nastupali na ekipnim takmičenjima za 
bivši klub.



Član 14. 

Svaki strani državljanin može da nastupa za ekipu kluba nakon izvršene registracije pod 
uslovom da ima važeću dozvolu za boravak u Srbiji. Na prijateljskim takmičenjima, 
takmičar se može takmičiti za drugu orgnizaciju kao gost, ali samo uz pismenu saglasnost 
svoje organizacije. 

Član 15. 

Na svakom takmičenju takmičar je dužan da kod sebe ima urednu takmičarsku legitimaciju 
sa podacima o registraciji, kao i unesenim podacima o lekarskom pregledu koji se mora 
obaviti pre prvog nastupa u tekućoj takmičarskoj sezoni. 

Takmičar ne može nastupiti bez uredne legitimacije. 

Ako se naknadno ustanovi da takmičar nije bio pravilno registrovan poništiće mu se svi 
rezultati na tom takmičenju kao i svi rezultati koje je postigao tako registrovan. Pored toga 
biće pokrenut disciplinski postupak protiv organa koji je izvršio registraciju. Isto tako, u 
slučaju nastupa nepravilno registrovanog takmičara za ekipu kluba, poništiće se svi 
rezultati ekipe kada je nastupao taj takmičar.Istovremeno će se pokrenuti disciplinski 
postupak i protiv kluba. 

Član 16. 

Registracija za pojedinačno takmičenje važi sve dok se ne zatraži ispisnica, a za nastupe u 
ekipi ako se takmičar nalazi na spisku koji se dostavlja svake godine, a po članu 12. 

Član 17. 

Takmičari koji se nalaze na odsluženju vojnog roka, podležu propisima o služenju u vojsci. 
Za to vreme takmičar ne može nastupati za svoju organizaciju, izuzev za reprezentaciju 
republike Srbije i to na osnovu specijalnog odobrenja vojnih vlasti. U slučaju odobrenja za 
pojedinačne nastupe uz takmičara ne stoji ime kluba, već vojska. Ako se posle odsluženja 
vojnog roka takmičar vraća u matični klub, važi stara registracija i ima pravo nastupa 
odmah. 
Međutim, takmičar u vojnoj službi može u prelaznom roku preći u drugi klub, prema 
uslovima iz člana 6. i nakon odsluženja ima pravo nastupa za novi klub odmah. 

5.PRIGOVORI 

Član 18. 

Protiv svake registracije, ako se smatra nepravilnom, prigovor množe podneti takmičar, 
bivša ili nova organizacija, u roku od 14 dana od dana kada su organizacije 
dobile obaveštanje o izvršenoj registraciji. Prigovor se podnosi preporučenom poštom i 
to: 

  u I  stepenu: Nadležnoj Komisiji i Kancelariji SSS 
  u II stepenu: Izvršnom odboru SSS, čija odluka je konačna



Član 19. 

Sve organizacije(izuzev bivšeg kluba takmičara o kome je reč) mogu podneti prigovor, u 
roku od dva meseca od dana registracije nadležnog registracijskog foruma Kancelariji SSS 
u smislu člana 18. ovog Pravilnika, koja je dužna da istu reši u roku od 15 dana od dana 
prijema žalbe. 
Za datum ulaganja žalbe uzimaće se datum poštanskog žiga preporučene pošiljke. 

Član 20. 

Prigovor II stepenu može se podneti u roku od 15 dana nakon prijema rešenja žalbe u I 
stepenu, u smislu odredbe člana 18. ovog Pravilnika. Nadležni Izvršni odbor je dužan 
doneti odluku u roku od 15 dana prijema žalbe, i ova je odluka konačna. 

Član 21. 

Uz žalbu se uplaćuje taksa posebno za I stepen i posebno za II stepen. Ako se žalba 
usvoji, 
taksa za žalbu se vraća podnosiocu žalbe, a troškovi postupka padaju na teret one strane 
koja ih je prouzrokovala. Iznos uplate za žalbu za naredne godine određuje I.O. SSS za 
svaku godinu posebno. 

Član 22. 

Prigovori mogu biti: 

  ako takmičar nije dao tačne podatke prilikom prijave, 
  ako se takmičar nalazi pod suspenzijom ili kaznom, koja sprečava prelaz takmičara 

u drugu organizaciju, 
  ako takmičar nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema ranijoj organizaciji, a o 

tome postoji pismeno utvrđeno postojanje smetnji za registraciju, 
  ako nadležno rukovodstvo, koje je takmičara registrovalo nije sprovelo postupak za 

registraciju prema odredbama ovog Pravilnika. 
  ako se utvrdi da takmičar nije stekao pravo nastupa u skladu sa članom 11. i 12 

ovog Pravilnika. 

Član 23. 

Na osnovu prigovora, registracija može biti poništena ili ispravljena, ili,  ako se utvrdi da je 
prigovor neosnovan, osnažena. 

Član 24. 

Takmičar koji se nalazi pod vremenskom kaznom, može biti registrovan za drugu 
organizaciju sa pravom nastupa tek nakon isteka kazne.



Član 25. 

Takmičar registrovan pod odredbama ovog Pravilnika može biti član inostrane organizacije 
ako je to u skladu dotične organizacije uz prethodnu saglasnost matičnog kluba. 

Ako član organizacije registrovan kao takmičar želi da se registruje za neki klub u 
inostranstvu, mora podneti zahtev svom klubu i SSS. 
Ako ispunjava gore navedene uslove, može zatražiti od Kancelarije SSS koja vrši 
registraciju, dozvolu za odlazak u inostrani klub koju dobija automatski, a u registracioni 
karton se upisuje “otišao u inostranstvo i nema pravo nastupa za klub”, i o tome se 
obaveštava matični klub. 

Član 26. 

Takmičar može biti registrovan samo za jednu skijašku organizaciju koja ima status 
članstva SSS, bez obzira u kategoriji u kojoj nastupa. 

6. UGOVORNE OBAVEZE 

Član 27. 

Međusobne obaveze osnovne organizacije prema registrovanom takmičaru i obrnuto, 
mogu se utvrditi ugovorom, a odnose se na: 

Obaveze klubova: 

  osiguranje uslova za trening 
  osiguranje rekvizita (ukoliko ima ugovor sa nekom prozivodnom firmom za 

snabdevanje rekvizitima) 
  slanje na takmičenja uslovno prema kvalitetu takmičara i njegovom vladanju 

o potpunom ili delimičnom trošku klubova i prijavljivanje takmičara na takmičenje 
po odobrenju kluba, a o trošku samog takmičara. 

Obaveze takmičara: 

  podvrgavanje režimu treninga prema planu osnovne organizacije 
i Komisije, 

  učestvovanje na takmičenjima po odluci organizacije 
  učestvovanje na reprezentativnim susretima za koja bude određen 
  dobro vladanje 

Nepridržavanje odredaba ugovora jedne strane, ukoliko takmičar ima određeni ugovor sa 
klubom onda, druga strana može raskinuti ugovor bez naknade i tražiti ispisnicu. Ako se 
jedna strana ne pridržava odredaba ugovora, druga strana može tražiti naknadu štete koju 
trpi. 

Ako takmičar raskine ugovor bez opravdanog razloga i traži ispisnicu, dužan je nadoknaditi 
osnovnoj organizaciji sve troškove koje je organizacija imala zadnjih godina za njegovo 
usavršavanje (trener, putovanja, dnevnice, rekvizite, i dr.)



7. PRESTANAK ČLANSTVA 

A  Članovi 

Član 28a. 

Kada takmičar organizacije zatraži brisanje iz evidencije registrovanih takmičara: 

  na osnivu odluke disciplinske komisije u slučaju kazne koja sa sobom povlači 
brisanje iz članstva 

  kada organizacija zatraži brisanje svog člana iz članstva 
  gubitkom građanskih prava 

B  Osnovne organizacije 

Član 28b. 

  ako se naknadno ustanovi nepravilnost prilikom donošenja odluke o registraciji, 
  kada Skupština organizacije donese odluku o svom prestanku rada, 
  kada sve i više organizacija udruže rad u jednu organizaciju, 
  po odluci nadležnog rukovodstva, 
  kada nadležni organ uprave zabrani rad organizaciji. 

8. ODGOVORNOST 

Član 29. 

Organizacija koja registruje takmičare suprotno odredbama ovog Pravilnika, a 
raspolagala je tačnim podacima, podleže disciplinskoj odgovornosti. 

9. ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 30. 

Sve registracije izvršene kod SSS, koji je ovim Pravilnikom za to ovlašćen, važeće su na 
celoj teritoriji republike Srbije. 

Član 31. 

Obavezna tumačenja ovog Pravilnika daje Izvršni odbor SSS putem alpskih, snowboard i 
nordijskih komisija SSS. 

Član 32. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu odlukom Izvršnog odbora SSS. 
Beograd, 06.12. 2007. 
Smučarski savez Srbije


