
 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
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Нови Сад, 2018 



На основу члана 31. Статута Кајак кану савеза Војводине, Управни одбор Кајак кану савеза 

Војводине на седници одржаној 11.05.2018. год. донео је 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
 
 
ПРЕДМЕТ И УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 

 

Предмет Регистрационог правилника је регулисање правила о регистрацији непосредних и 

посредних чланова Кајак кану савеза Војводине ( у даљем тексту : Савез) , спортских 

организација и спортиста као и поступак пререгистрације тј. преласка спортиста из клуба у 

клуб у нашој земљи и иностранству. 
 
Закон о спорту Републике Србије је прописао посебне услове које морају испуњавати спортске 

организације које се такмиче, што је регулисано посебним правилником Савеза под називом 

„Правилник о основним условима и критеријумима за учешће на спортским такмичењима и 

поступак утврђивања њихове испуњености “. 
 
Приликом пријема у чланство и вршења лиценцирања спортских организација кумулативно се 

примењују одредбе „Правилника о основним условима и критеријумима за учешће на 

спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености“. 
 
 
РЕГИСТРАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 

Све спортске организације који се баве кајак кану спортом – мирне и дивље воде на територији 

Србије, уколико желе активно суделовати у раду Савеза, као пуноправни чланови и такмичити 

се, морају бити регистровани по одредбама овога Регистрационог правилника, а у складу са 

законом и Статутом Кајак кану савеза Војводине. 
 

Члан 2. 

 

Рок за регистрацију клубова и такмичара за такмичење је 31. март текуће године. 

 

Члан 3. 

 

Савез уписује спортску организацију у свој регистар на основу писмене пријаве и достављања 

пратеће документације, тј. она мора да испуни следеће услове: 
 



 
• Потпише приступницу,   
• Приложи попуњен упитник за књигу чланства,   
• Уплати годишњу чланарину,   
• Достави изјаву да у целини прихвата Статут и општа акта Савеза,   
• Приложи свој Статут,   
• Приложи Решење надлежног органа о регистарцији,   
• Достави Записник и списак органа са последње изборне Скупштине,   
• Достави број и списак чланова из Књиге чланова,  

 

Члан 4. 
 
За регистарцију, лиценцирање спортске организације за такмичење, спортска 

организација мора испунити све услове из члана 3. овог Правилника, као и да испуни 

додатне услове: 
 

• Да има пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште 

огранизације, најмање површине од 12м2, са пратећим тоалетом; 

• Спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се организација 

бави таквом спортском делатношћу; 

• Спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у 

току целе године (са основним просторијама, односно површинама за извођење 

једне или више спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и 

одговарајућом техничком опремом); 

• Канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон 

(фиксни или мобилни), а спортске организације које се такмиче у сениорској 

конкуренцији у највишем националном рангу такмичења и факс, компјутер, 

штампач, имејл и званичну интернет презентацију која садржи: основне податке 

о организацији (назив, седиште, заступник, органи, кратак историјат, чланство у 

националним и међународним савезима, систем такмичења, структура и број 

чланова); податке о реализацији програма који се финансирају из јавних прихода; 

податке о спортским резултатима; текст статута и општих аката; спортска правила 

или линк на спортска правила Савеза; 

• Чамце, тренерке, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне за 

опремање и активности спортиста; 
  

• Да обезбеди пловне конструкције и све остале услове за безбедно одвијање 

тренажног процеса.  
 

Члан 5. 
 
Регистрациона комисија процењује да ли су испуњени услови из члана 4. овог 

Правилника. За проверу испуњена услова из члана 4. овог Правилника Регистрациона 

комисија је дужна да изађе на лицу места и установи тачно стање и о томе сачини 

Записник и донесе Одлуку о испињености услова за лиценцирање клубова за такмичење 

и о томе обавести Управни одбор Савеза. 

 

 
 



Члан 6. 
 
Регистроване организације дужне су пријавити сваку промену Савезу, у року од 15 дана. 
 
 

Члан 7. 
 
Савез води Књигу чланова у складу са Законом о спорту, која представља регистар 

организација, чланова Савеза. 
 

Члан 8. 
 
Својство члана Савеза престаје: 
 

 

• Престанком рада члана,   
• На писмени захтев члана,   
• Због неплаћене чланарине у складу са правним актима Савеза,   
• Ако клуб делује супротно Статуту или другим актима Савеза, те својим 

деловањем штети интересима и угледу Савеза,   
• Одлуком надлежног државног органа или органа Савеза.  

 

Члан 9. 
 
Одлуку о пријему спортске организације, клуба у чланство Савеза, или о њеном 

престанку својства члана Савеза, доноси Управни Одбор Савеза. 
 
Одлуку о лиценцирању клубова и спортиста за такмичење доноси регистрациона 

комисија савеза. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА 

 
Члан 10. 

 

Сви спортисти морају бити регистровани преко своје основне организације, чланице 

Савеза до 31. марта текуће године, у складу са чланом 2. овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 
Ниједан спортиста не може учествовати на званичним такмичењима која организују 

Савез, ако није регистрован по прописима овог Правилника. 

 
 

Члан 12. 
 
Регистрација спортиста врши се за сваку календарску годину, тј. такмичарску сезону. 

Такмичари се категотризују у Савезу у следеће категорије, за мушкарце и жене: 

 
• млађи пионири-ке   
• пионири-ке   
• кадети-киње   
• јуниори-ке   
• сениори-ке  

 
 



Члан 13. 
 
За регистрацију својих такмичара клуб подноси Савезу захтев у облику и садржају који 

прописује Савез. 
 
Регистрацијом , спортиста стиче право наступа на свим такмичењима у такмичарској 

години, за клуб за који је регистрован. 
 
Такмичарска година траје од 01. априла текуће календарске године до 30. септембра 

текуће календарске године. 

Члан 14. 

 

Захтев за регистрацију, лиценцирање за такмичење спортиста садржи: 

 

• пун назив и адресу клуба,   
• година за коју се захтева регистрација,   
• име и презиме спортисте,   
• место становања спортисте,   
• датум и место рођења спортисте,   
• име и презиме једног родитеља,   
• податак о последњој регистрацији,   
• потпис спортисте,   
• потпис овлашћене особе у клубу и печат клуба,   
• уредан лекарски преглед у складу са законом и овим Правилником,   
• датум и место попуњавања захтева.  

 
Уз захтев се обавезно прилаже: 

 

• изјава спортисте и клуба да није регистрован за други клуб (код прве 

регистрације),  

• две фотографије 3 x 3,5цм , не старије од 6 месеци,   
• категорија за коју се такмичар региструје,   
• копију извода из матичне књиге рођених ,   
• копију личне карте,   
• потврду о лекарском прегледу (не старији од месец дана),   
• писмену сагласност родитеља ако је такмичар млађи од 18 година,   
• исписницу – код преласка из клуба у клуб  

 

Члан 15. 
 
Уколико спортиста мења основну организацију , организација која врши регистрацију 

спортисте дужна је да уз пријаву обавезно приложи и исписницу ранијег клуба. 

 

Члан 16. 
 
На основу исправне пријаве Савез је дужан да на првом наредном Управном одбору 

донесе одлуку о пријему члана у Савез и у року од 15 дана након донесене одлуке изврши 

регистрацију члана. 
 



Уколико пријава за учлањење није исправна, Управни одбор Савеза доноси одлуку о 

одбијању пријема у чланство савеза. 

Члан 17. 

 

Савез, по извршеној регистрацији, издаје за сваког такмичара такмичарску легитимацију 

(лиценцу), оверену за текућу годину.  

 

Члан 18. 

 

Такмичарска легитимација обавезно садржи: 

 

• матични број клуба,   
• презиме и име спортисте,   
• категорија у којој се такмичи,   
• годину и датум рођења,   
• назив клуба и место,   
• фотографија такмичара,   
• овера клуба,   
• места за оверу регистрације за текућу такмичарску сезону (годину),   
• места за извршене лекарске прегледе.  

 

Члан 19. 

 

Савез води матични картон са следећим подацима за сваког такмичара: 

 

• број регистрације,   
• име и презиме такмичара,   
• адреса и место становања,   
• јединствени матични број (ЈМБГ) такмичара,   
• дан, месец и година рођења,   
• место рођења,   
• занимање такмичара,   
• клуб за који је такмичар регистрован,   
• чији је члан раније био и последњи наступ,   
• датум стицања права наступа за клуб за који се региструје.  

 
 

Члан 20. 

 

Право наступа на такмичењима стиче се након добијања потврде о извршеном упису у 

регистар Савеза и уредног лиценцирања. 
 

Члан 21. 

 

У истој такмичарској години такмичар може бити регистрован само за један клуб. 

 

 



Члан 22. 

 

На првенствима такмичар може наступити само уколико је лиценциран поседује оверену 

такмичарску легитимацију за текућу годину и извршен лекарски преглед у складу са 

законом.  

Лекарски пореглед не сме бити старији у од шест месеци, у противном  спортиста не 

може наступити на такмичењу. 

 

Члан 23. 

 

Регистровање тамичара за нову организацију може се извршити под следећим 

условима: 

 

• ако се такмичар учлањује у нову организацију са исписницом из претходне 

организације у редовном прелазном року;  
 

• ако такмичар склапањем брака промени и место сталног боравка, стиче право 

такмичења у року од 15 дана по ступању у чланство нове организације у месту 

новог боравка;  
 

• Уколико страни спортиста склопи брак са нашим држављанином и има 

боравиште у Србији, стиче право такмичења за наш клуб и репрезентацију Србије 

у року од 15 дана од склапања брака у складу са правилима Међународне 

кајакашке федерације ( ИЦФ).  

 

 

РЕГИСТРАЦИЈА, ТАКСЕ, ПРЕЛАЗНИ РОК И ИСПИСНИЦА 
 
 
 

Члан 24. 

 

Прелазни рок за промену организације спортисте држављана Србије траје два месеца, и 

прелазни рок траје у периоду од 01. новембра до 31. децембра сваке године и може се 

извршити у Савезу само у овом термину. 
 

Члан 25. 
 
Захтев за регистрацију страног држављанина који склапањем брака прелази у 

нашу земљу се може поднети током целе године и решава се у року од 15 дана. 
 
Уз захтев Савезу страни држављанин мора да поднесе, венчани лист и сагласност 

Међународне кајакашке федерације ( ИЦФ). 

 

 

 
 

 



Члан 26. 

 

Захев за прву регистрацију такмичар, наш држављанин може поднети Савезу током целе 

године. 

 

Члан 27. 
 
Захтев за исписницу, спортиста подноси клубу и Савезу истовремено. Савезу доставља 

и копију захтева упућеног клубу. 

 
 

Члан 28. 
 
На захтев такмичара клуб ће издати „исписницу“, сагласност за регистрацију такмичара 

за други клуб или ће захтев одбити уз писано образложење. 

 

Члан 29. 
 
Основна организација је обавезна да изда исписницу из чланства такмичару у редовном 

прелазном року , уколико против њега није покренут дисциплински поступак (до 

окончања истог). 
 
Ако у року од 15 дана од дана пријема захтева клуба и Савеза, клуб не изда исписницу 

нити одбије захтев ,сматра ће се да је сагласан са регистрацијом такмичара за други клуб 

и Савез ће након истека 15. дана у року од 7 дана издати службено исписницу спортисти. 

 

Члан 30. 
 
Спортске организације плаћају таксу за регистрацију. 

Савез може одлучити да таксу за регистрацију, лиценцирање, за такмичење плаћају и 

такмичари.  
Висину таксе за регистрацију клубова и такмичара, одређује Управни одбор Савеза за 

сваку календарску годину. 

Члан 31. 

 
Савез ће извршити регистрацију такмичара страног држављана или такмичара нашег 

држављана који је регистрован и наступа за страни клуб под условом да клуб који жели 

да га региструје, уз захтев за регистрацију достави и иаписницу страног савеза код којег 

је такмичар био регистрован. 
 

Члан 32. 

 

Страни држављанин који је уредно регистрован за клуб члан Савеза а био је члан 

репрезентације за своју земљу, може да буде члан наше репрезентације ако поседује 

сагласност свог савеза (иностраног) сагласност ИЦФ-а. 

 
 

Члан 33. 
 
Савез је обавезан да изда исписницу такмичару који жели да се региструје за страни клуб 

под условом да има исписницу свог националног клуба, члана Савеза. 

 



Члан 34. 
 
Такмичар не може имати двојну регистрацију тј. наступати истовремено за страни и 

домаћи клуб. 

Члан 35. 

Савез , по обављеној регистрацији клубова и такмичара са целокупне територије 

Србије,  
објавити јединствен званичан регистар за сваку годину посебно. 

  

БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ТАКМИЧАРА 
 
 

Члан 36. 

Такмичар ће се брисати из регистра: 

 

• по пријави организације да је престао бити њен члан,   
• на захтев самог такмичара,   
• уколико две године узастопно није обављена регистрација,   
• по дисциплинском решењу надлежног органа,   
• у колико је правноснажно осуђен за кривично дело у складу са Законом о спорту.  

 

Против одлуке Регистрационе комисије, којом се одбија захтев за лиценцирање 

организације или такмичара за такмичење, организација има право жалбе Управном 

одбору Савеза.  
Рок за жалбу је 15 дана по уручењу одлуке. Одлука Управног одбора је коначна. 

 

ПРИГОВОРИ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 37. 

 

Против сваког уписа у регистар спортске организације и спортисте, заинтересовани могу 

поднети жалбу Управном одбору Савеза у року од 15 дана по протеку прелазног рока. 

 
 

Члан 38. 
 
Против одлуке Регистрационе комисије, којом се одбија захтев за лиценцирање 

организације или такмичара за такмичење, организација има право жалбе Управном 

одбору Савеза.  
Рок за жалбу је 15 дана по уручењу одлуке. Одлука Управног одбора је коначна. 

 
Члан 39. 

 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет 

страници  Савеза. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 

Стеван Кнежевић 


