POWERLIFTING САВEЗ СРБИЈE

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
POWERLIFTING САВЕЗА СРБИЈЕ

Београд 2020.

На основу члана 27. Закона о спорту (“Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 40.
Статута завеза, Управни oдбор на седници одржаној 08.11.2020. године усвојио је
ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ ПСС
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о регистрацији ПСС (у даљем тексту Правилник), Овим Правилником се на
јединствен начин регулишу услови, поступак и начин регистрације спортиста, клубова, удружених
организација,тренера и судија Powerlifting савеза Србије (у даљем тексту: ПСС).
Члан 2.
Сви клубови и њихови чланови подлeжу обавезној регистрацији и морају бити
уписани у Регистар надлежног органа.
Члан 3.
Надлежни орган за регистрацију клубова и њихових чланова је Управни одбор ПСС.
II. ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА

Члан 4.

Управни одбор ПСС доноси одлуку о пререгистрацији свих спортиста, кад процени да
је то неопходно учинити, ради утврђивања стварног стања регистрованих спортиста.
III. РЕГИСТРАЦИЈА УДРУЖЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 5.
Регистрацију удружених организација – општинских, међуопштинских, градских,
окружних, међуокружних и покрајинских powerlifting савеза врши надлежни орган ПСС.
Удружене организације су дужне, надлежном органу ПСС у року од 30 (тридесет)
дана од дана добијања решења о упису у регистар спортских организација Агенције за
привредне регистре Републике Србије, доставити то решење као и оверену копију Статута.
Регистрација удружених организација (окружних, међуокружних, градских и
покрајинских) води се у регистру ПСС.
IV. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА

Члан 6.

Клубови који који желе постати чланови ПСС морају бити регистровани у АПР-у за
грану спорта POWЕRLIFTING.
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Члан 7.
Регистрација клуба врши се на основу молбе за пријем у чланство која треба да буде
оверена печатом клуба и потписом председника клуба. Молба се предаје са попуњеним
упитником за књигу чланова и он садржи:










Име клуба (пун назив),
матични број клуба,
датум оснивања,
адреса клуба и место,
име и презиме председника клуба,
име и презиме секретара клуба,
контакт телефон,
адреса електронске поште,
број чланова на дан пријављивања за регистрацију и остале податке наведене у
Упитнику.
Члан 8.

За регистрацију клуба у ПСС се лично или препорученом пошиљком следећа
документа :
 попуњени и оверен регистрациони упитник са основним подацима о
организацији,
 фотокопија уписа у регистар - АПР
 записник са оснивачке Скупштине,
 Статут организације, усаглашен са Статутом ПСС,
 доказ о уплати годишње чланарине,
 изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза.
Уколико су испуњени сви услови за регистрацију, УО ПСС доноси одлуку о
регистрацији и нову организацију уписује у регистар.
V. ПРЕСТАНАК РЕГИСТРАЦИЈЕ КЛУБА
Члан 9.
Клуб се брише из регистра ПСС уколико;
 престане са радом брисањем из регистра АПР-а,
 у току такмичарске сезоне не наступи ни на једном такмичењу из календара
ПСС и не шаље оправдане разлоге одсуства,
 не испуњава услове прописане Статутом,
 не извршава обавезе регулисане Законом о спорту,






не испињава обавезе према ПСС,
не учествује у раду Скупштине ПСС,
ако се удружи са другим клубом и не задржи своје име,
ако му надлежни орган забрани даљи рад.
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При удруживању клубова такмичари стичу право наступа 8 (осам) дана после
извршења удруживања.Такмичари који не желе да приступе новоформираном клубу, а изразе
жељу да приступе неком другом клубу, имају право наступа после 8 (осам) дана, после
извршене регистрације за дати клуб.
VI. РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

Члан 10.

Свако лице, које прихвата циљеве и задатке клуба, без обзира на године старости,
може се регистровати за одабрани Клуб у складу са Законом.
Клуб мора бити члан ПСС. За регистрацију такмичара надлежан је генерални
секретар ПСС.
За лица која нису искључиво држављани Републике Србије, Управни Одбор ПСС
може дати одобрење за регистрацију уколико имају пријављено пребивалиште на
територији Републике Србије и ако имају двојно држављанство. Одлука УО ПСС је
коначна.
Члан 11.
Такмичар може бити регистрован за powerlifting клуб који је члан ПСС:
 по основу прве регистрације;
 по основу преласка из једног у други powerlifting клуб;
Члан 12.
Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева спортисте и захтева клуба на
прописаном обрасцу за који се спортиста региструје.
За малoлeтна лица, образац. уз потпис спортисте, обавезно потписује и родитељ
(старатељ).
Члан 13.
За чланове клуба - такмичара који се први пут пријављују за регистрацију подноси се:
 пријава за регистрацију у два примерка
 потврду о извршеном лекарском прегледу,издата од клубског лекара не старију
од шест месеци
 извод из матичне књиге рођених (фотокопија) или фотокопија личне карте
 две фотографије 3x4 цм (не старија од годину дана)
 новчана уплата одређена за текућу годину (трошкови такмичарске књижице).
Надлежни орган за регистрацију утврђује да ли су испуњени сви услови за
регистрацију и затим врши упис члана у регистрациону књигу.
Члан 14.
Такмичар по основу преласка из једног у други powerlifting клуб може се
регистровати у складу са одредбама овог Правилника.
У случају регистрације такмичара по основу преласка из клуба у клуб, powerlifting
клуб је обавезан да поднесе следећу документацију:
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захтев такмичара за пријем у чланство клуба – приступницу,
молба од стране клуба за који се врши регистарција
две фотографије 3x4 цм (не старија од годину дана);
ранија регистрација (такмичарска књижица),
исписница од клуба из кога долази такмичар
одлуку надлежног органа о усвајању захтева за одобрење преласка.
Члан 15.

Исписница треба да садржи следеће:
 име, очево име и презиме,
 датум извршене регистрације и право на такмичење
 из којег је клуба дошао и када је последњи пут наступао на такмичењу
 да ли је испунио све обавезе према клубу од којег тражи исписницу
 да ли се налази под суспензијом или казном и њихово време трајања
 датум издавања исписнице
Исписница мора бити оверена печатом клуба и потписом прдседника клуба.
VII. ПРАВО НАСТУПА
Члан 16.
Taкмичар стиче право наступа за нови powerlifting клуб 8 (осам) дана после
регистрације за нови клуб код надлежног органа за регистрацију ПСС.
Члан 17.
Такмичар који се пријављје за нови клуб стиче право наступа уколиоко:
 није био члан ниједног клуба,
 ако је био члан клуба који је престао да постоји или се удружио са другим
клубом,
 после преласка из клуба у клуб ако има исписницу,
 ако је прелазак у нови клуб извршио у прелазном року.
Члан 18.
Клубови могу са својим такмичарима да наступају на свим такмичењима на
територији Републике Србије, ако су регистровани у складу са Законом, да су платили
годишњу чланарину за текућу годину и да имају потврду о извршеном лекарском прегледу не старији од 6 месеци.
Члан 19.
Право наступа на државном првенству у powerlifting-у и бенч пресу имају само
такмичари који су се такмичили на такмичењима ПСС у претходној календарској сезони и
нови такмичари који су регистровани до почетка нове такмичарске године у за то
предвиђеном року.
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Члан 20.
За гостовање на међународним такмичењима потребна је писмена дозвола УО ПСС.
Члан 21.
Такмичар који наступи на такмичењу које нема дозволу за организовање издате од
ПСС подлеже дисциплинској одговорности.
Члан 22.
Такмичар ПСС који учествује на такмичењима у другим powerlifting федерацијама
ван ИПФ-а,губи право наступа на такмичењима ПСС у периоду од две календарске сезоне.
VIII. ПРЕЛАЗАК ТАМИЧАРА

Члан 23.

Прелазак тамичара из клуба у други клуб обавља се у прелазним роковима и
прелазни рок од 15. децембра до 15. јануара.
Члан 24.
Управни одбор ПСС може својом одлуком променити време прелазног рока у
текућој години, ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 25.
Такмичар који прелази из једног у други клуб по било ком основу овог Правилника
може само једном у сезони прећи из клуба у клуб.
Члан 26.
Поступак за прелазак такмичара из једног у други клуб је следећи:
 Такмичар и будући клуб, подносе заједнички захтев за издавање
исписнице досадашњем клубу.
 Уколико му дотадашњи клуб изда исписницу, такмичар стиче право
наступа на основу члана 23. овог Правилника.
 У случају да такмичар има неподмирене материјалне обавезе према
дотадашњем клубу, он се може регистровати за нови клуб с тим да нема
право наступа док не измири обавезе према дотадашњем клубу.
У овом случају потребно је да дотадашњи клуб достави секретару материјалне доказе
о неподмиреним обавезама које има такмичар који одлази из ње.
Тек након што је такмичар измирио материјалне обавезе према свом дотадашњем
клубу секретар издаје легитимацију са којом се потврђује право наступа.
Уколико такмичар одбије да измири материјалне обавезе из било ког разлога,стиче
право наступа за нови клуб након 1 (једне) године.
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 У случају да је тамичар под дисциплинским поступком који је
покренут од стране његовог дотадашњег клуба и који је покренут пре
почетка прелазног рока, он се не може регистровати за нови клуб.
такмичар ће се регистровати за нови клуб након правноснажно
окончаног дисциплинског поступка.
 Такмичар се не може регистровати за нови клуб за време трајања
дисциплинске казне коју му је изрекао матични клуб или Савез. Клуб
или Савез је обавезан да о покретању дисциплинског поступка и
изреченој казни обавести секретара.
 Уколико на захтев из става 1. овог члана, који се подноси
препорученом пошиљком, дотадашњи клуб не одговори у року од 8
(осам) дана, а не постоје услови из ставова 2, 3 и 4 овог члана
такмичар стиче право наступа на основу члана 21. овог Правилника.
IX. ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 27.
Трошкови регистрације сениора износе 500 динара, а за јуниоре и субјуниоре износе
250,00 динара.
За такмичаре који мењају клуб у прелазном року трошкови пререгистрације износе
500,00 динара.
Трошкови издавања такмичарске књижице износе 1.000,00 дин. Овај ценовник ступа
на снагу даном објаве на сајту савеза.
Да је клуб измирио годишњу чланарину савезу.
Ако је клуб нов и постаје придружени члан да је измирио трошкове уписнине у износу од
2.500,00 динара.
Члан 28.
Средства се уплаћују на рачун Савеза.
Управни одбор доноси одлуку о промени цена наведених у претходном члану.
X. ТАКМИЧАРСКА КЊИЖИЦА
Члан 29.
Такмичарска књижица је легитимациони документ и садржи основне податке о
регистрованом такмичару ПСС.
Облик и садржај такимчарске легитимације као и њено штампање и дистрибуцију
уређује се одлуком УО ПСС.
Такмичарску легитимацију издаје надлежни орган односно генерални секретар ПСС
на основу одлуке УО ПСС.
Оверена такмичарска књижица служи powerlifting спортисти као доказ чланства у
ПСС, право учешћа и идентификације на такмичењима у Републици Србији.
Члан 30.
У такмичарској књижици се налазе:
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лични подаци,
подаци о регистрацији,
подаци о промени клуба,
подаци о резултатима са такмичења,
лекарски прегледи,
лекарске забране,
забране ПСС,
подаци о наступима за репрезентацију.
Члан 31.

За сваког такмичара који је уредно регистрован издаје му се такмичарска књижица са
такмичарским бројем, и формира регистрациони картон који садржи основне податке о
такмичару.
Члан 32.
На сваком такмичењу такмичар је дужан да носи такмичарску књижицу. Такмичарске
књижице издаје ПСС.
Члан 33.
Такмичар не може да наступи ни на једном такмичењу без уредне такмичарске
књижице.
Члан 34.
У случају да се накнадно утврди да такмичар није био уредно регистрован,
поништиће се сви резултати које је постигао на том такмичењу као и сви резултати које је
постигао тако регистрован, а поред тога ће дисциплинска комисија покренути дисциплински
поступак.
XI. РЕГИСТРАЦИЈА ТРЕНЕРА
Члан 35.
Регистрацију тренера врши ПСС и иста се врши по принципу базичне евиденције у
смислу Законских обавеза.
Регистрација тренера врши се на основу пријаве за регистрацију уз коју се прилажу
следећа документа:
 Лични картон тренера, чији образац прописује ПСС,
 Диплома највише завршене редовне школе (стручне спреме),
 Доказ о стеченом стручном спортском звању - оригинална диплома (сходно
Законским одредбама),
 Две фотографије у боји величине 3х 4 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
Надлежни орган ПСС извршиће регистрацију тренера у року од 8 (осам) дана од дана
пријема захтева, са тим да тај рок у изузетним случајевима може бити продужен.
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XII. РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА

Члан 36.

Регистрацију судија врши ПСС и иста се врши по принципу базичне евиденције у
смислу Законских обавеза.
Регистрација судија врши се на основу пријаве за регистрацију уз коју се прилажу
следећа документа:
 Лични картон судије, чији образац прописује ПСС,
 Доказ о стеченом звању Powеrlifting судије - записник са полагања
испита,
 Две фотографије у боји величине 3 х 4 цм, које нису старије од 6
(шест) месеци
 Извод из матичне књиге рођених,
 Фотокопија личне карте.
Надлежни орган ПСС извршиће регистрацију судије искључиво са листе судија коју
претходно потврди УО ПСС, и то у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, с тим да се
тај рок може у изузетним случајевима продужити али не више од 30 дана.
XIII. СТАТУС ТАКМИЧАРА И УГОВОРИ
Члан 37.
У зависности од њиховог односа са клубом чији су чланови, такмичари могу, у складу
са Законом, имати статус:
 Аматера
 Професионалца
Такмичар аматер и клуб могу, у складу са Законом, закључити Уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе, па се у зависности од тога разликују:
 Такмичар аматер без закљученог Уговора са клубом и
 Такмичар аматер са закљученим Уговором са клубом.
Такмичари аматери без закљученог Уговора са клубом или федерацијом су такмичари
који за своје наступе не добијају никакву надокнаду.
Такмичари аматери који добијају било какву надокнаду везану за своје наступе морају
имати закључен писмени Уговор са клубом или федерацијом. Ови такмичари се сматрају
такмичарима аматерима са закљученим уговором.
XIV. ЖАЛБА НА ИЗВРШЕНУ РЕГИСТРАЦИЈУ
Члан 38.
На извршену регистрацију такмичара, клуба или придружене организације може се
поднети жалба. Залба се подноси Такмичарској комисији Савеза ПСС у року од 8 (осам) дана
од дана пријема обавештења.
Приликом подношења жалбе плаћа се такса на жалбу. Висину таксе на жалбу утврђује
Управни одбор својом одлуком. Уколико се жалба прихвати такса се враћа.
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