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На основу Члана xx. Статута Снукер савеза Србије (у даљем тексту ССС) Извршни одбор 

ССС на својој седници донело је и усвојило 

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ СПОРТИСТА 

СНУКЕР САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чл.1. 

Овим Правилником регулише се: 

 а) Прва регистрација спортисте, 

 б) Годишња перегистрација, 

 в) Позајмица-уступање спортисте, 

 г) Прелазак снукер такмичара из клуба у клуб, 

 д) Поступак преласка снукер такмичара из клуба у клуб, 

 ђ) Решавање спорних случајева, 

 е) Прелазне и завршне одредбе. 

 

Чл. 2. 

Спортиста је слободан у избору клуба за који ће се такмичити у складу са Законом о спорту, 

овим Правилником и Уговором (само за категорисане спортисте) којим је спортиста-снукер 

такмичар регулисао своја права, обавезе и одговорности. Уговор између Клуба и спортисте 

одобрава ССС. 

 

Чл. 3. 

Послове око регистрација и пререгистрације спортиста - снукер такмичара обавља 

Такмичарска комисија Савеза коју бира Председништво из редова чланова Скупштине. 

Такмичарска комисија окончава посао 10 дана након истеклог рока за достављање 

документације од стране клубова. Записник о извршеној регистрацији и пререгистрацији 

канцеларија Савеза доставља заинтересованим клубовима, уз правну поуку, да се непотпуна 

документације може комплетирати у року од седам (7) дана након пријема записника. 

Након спроведене процедуре прелазак спортиста из клуба у клуб могуће је у наредном 

прелазном року. 

 

Чл. 4. 

На свим државним такмиченјима које организује ССС, односно његове чланице, могу 

учествовати само исправно регистровани такмичари у складу са овим Правилником. 
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2. ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 

а) П р в а    р е г и с т р а ц и ј а 

 

Чл. 5. 

Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева Клуба за који се снукер такмичар 

региструје у било које доба године на формулару који прописује ССС. За такмичаре који су 

млађи од 18 година уз формулар је потребно доставити писану сагласност родитеља-

старатеља. 

Уз наведени образац потребно је доставити једну фотографију, копију извода из матичне 

књиге рођених и потврду о уплаћеној такси за регистрацију.  Висину таксе за регистрацију 

такмичара доноси Председништво ССС. 

 

 б) Годишња   п р е р е г и с т р а ц и ј а  

Чл. 6. 

Пререгистрација снукер такмичара обавља се сваке године а на основу писаног захтева 

Клуба са списком спортиста којима се обавља пререгистрација уз потврду о уплати таксе за 

сваког спортисту са списка. Висину таксе за пререгистрацију спортиста доноси 

Председништво ССС.  

Пререгистрација мора бити обављена до 15. септембра текуће године. Након овог рока 

пререгистрација се може извршити током целе године уз услов да се уплати дупли износ 

таксе за пререгистрацију. 

 

Чл. 7. 

Право наступа снукер такмичара на такмичењима стиче се даном регистрације-

пререгистрације уз оверен лекарски преглед који не може бити старији од шест месеци. 

 

              в) Позајмица- уступање 

чл. 8. 

Да би спортиста остварио право наступа као позајмљени односно уступљени спортиста 

потребно је Такмичарској комисији доставити следеће: 

  - Уговор о уступању спортисте, оверен и потписан од стране матичног клуба и клуба за који 

ће спортиста наступити и уз својеручан потпис спортисте ( за малолетне спортисте потписује 

родитељ/старатељ). 

  - Уговором се регулишу права и обавезе између клубова и спортисте. 

  -  У уговору се обавезно наводи за које такмиченје се и на који се временски рок врши 

позајмица с тим да такмичар наступа за нови клуб само на такмичењу наведеном у уговору а 

на свим осталим наступа за матични клуб. 

  -  Модел уговора је дефинисан од стране ССС. 

 

Након завршетка такмичења или протека периода за који је уступљен, спортиста аутоматски 

стиче право наступа за клуб који га је позајмио, без подношења захтева за повратак у 

матични клуб. 
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               г) Прелазак снукер такмичара из клуба у клуб 

Чл. 9. 

Прелазак снукер такмичара из клуба у клуб могућ је само у термину прелазних рокова и то 

од  

  

       1-30  августа текуће године  (пред почетак сезоне) и 

       1-15 јануара (на полусезони) 

 

 

 

 д)   Поступак преласка снукер такмичара из клуба у клуб. 

Чл. 10. 

Захтев за регистрацију такмичара подноси Клуб у који такмичар прелази уз следећу 

документацију: 

- исписница из клуба из којег одлази такмичар 

- приступницу за нови клуб са датумом прелазног рока, 

- извод из матичне књиге рођених, 

 

Захтев са наведеном документацијом клуб доставља канцеларији ССС, у време прелазног 

рока, путем препоручене пошиљке. 

 

Чл. 11. 

Такмичар који мења клуб у складу са овим Правилником дужан је да измири све обавезе 

предвиђене евентуалним уговором са матичним клубом.  

 

Чл. 12. 

У једном прелазном року такмичар може потписати приступницу и склопити евентуални 

уговор само са једним Клубом. 

У колико такмичар у прелазном року потпише приступницу за два клуба, узима се у обзир 

она са старијим датумом из прелазног рока, а против такмичара се покреће дисциплински 

поступак. 

 

 ђ) Решавање спорних случајева 

Чл. 13. 

На све одлуке о регистрацији и пререгистрацији такмичара незадовољна страна може 

уложити жалбу Председништву Савеза. 

. 

У свим случајевима рок за жалбу је осам (8) дана од дана пријема одлуке. 
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                 е) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Чл. 14.  

О извршеној регистрацији и пререгистрацији Савез писаним путем обавештава клубове са 

правном поуком о праву на жалбени поступак. 

Такмичари  регистровани по први пут, регистравани за нови клуб стичу право наступа даном 

регистрације. 

Уложена жалба на исправност регистарције и пререгистрације не ускраћује право такмичару  

да се такмичи, а остварени резултати се потврђују клубу у чију корист је решена жалба. 

Рок решавања жалбе је 30 дана од дана подношења 

 

 

Чл. 15. 

Тумачење овог Правилника, његове измене и допуне врши Председништво Снукер савеза 

Србије. 

 

 

Чл. 16. 

Правилник је усвојен на седници Председништва од 07. септембар 2017. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е д с е д н и к  

Снукер савеза Србије 

Владимир Колаковић 

 


