На основу Чланова 90. и 117. Статута Београдскe теквондо асоцијације, Управни одбор је на
ел. седници одржаној 24.08.2018.године, усвојио

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ ЧЛАНОВА И ТАКМИЧАРА
БЕОГРАДСКЕ ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником о регистрацији клубова и такмичара (у даљем тексту "Правилник"),
Београдске теквондо асоцијације (у даљем тексту : Асоцијација), регулишу се ближи услови
и поступак:
1. пријема и регистрације чланова у Асоцијацију,
2. регистрације спортиста такмичара и

II

ЧЛАНСТВО У АСОЦИЈАЦИЈИ

1.

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 2.

Право на чланство у Асоцијцију имају све спортске организације, клубови, стручна и друга
удружења теквондо спорта (у даљем тексту организације) и самостални професионални
спортисти који испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности и услове
прописане Статутом Асоцијације.
Члан 3.
Пријем у чланство се врши у поступку и на начин утврђен Статутом Асоцијације и овим
правилником.
Захтев за пријем у чланство Асоцијације подноси се у писменој форми Управном одбору
Асоцијације.
Уз захтев за пријем у чланство спортска организација, односно Клуб прилаже:
1.
2.
3.
4.
5.

решење надлежног органа о регистрацији клуба,
копија важећег статута који је усаглашен са Статутом Асоцијације,
копија одлуке о лицу овлашћеном за заступање и представљање,
копија одлуке о приступању Асоцијацији донета од стране Скупштине организације,
копија списка чланова организације спортиста, посебно категорисаних и заслужних
спортиста
6. копија списка спортских стручњака и стручнјака у спорту са копијом акта о њиховом
ангажовању у спортској организацији ,
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7. изјава о прихватању Статута и других општих аката Асоцијације.
Уз захтев за пријем стручна и друга удружења прилажу:
1. решење надлежног органа о регистрацији,

2.

копија одлуке о лицу овлашћеном за заступање и представљање организације,

3.

копија одлуке о приступању Асоцијацији донета од стране Скупштине организације,

4.

копија списка чланова организације посебно категорисаних и заслужних стручњака

5.
копија списка спортских стручњака и стручњака у спорту са копијом акта о њиховом
ангажовању у спортској организацији,
6.

изјава о прихватању Статута и других општих аката Асоцијације.

Уз захтев за пријем самостални спортиста прилаже:
1.

Решење надлежног органа о регистрацији.

2.

Изјаву о прихватању Статута и општих аката Асоцијације

Члан 4.
О захтеву пријему у чланство Асоцијације одлучује Управни одбор Асоцијације на првој
седници након достављања захтева за пријем у чланство. Одлука о пријему у чланство
Управни одбор доноси већином од укупног броја присутних чланова који чине кворум.
Члан 5.
Управни одбор одбациће као неуредан захтев за пријем у чланство који не садржи сва
потребна документа утврђена у Статуту и овом правилнику.

Члан 6.
Управни одбор одбиће захтев за пријем у чланство уколико подносилац захтева не испуњава
услове за пријем прописани Статутом Асоцијације и овим Правилником.
У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу на
првој наредној седници Скупштине Асоцијације.
Одлука Скупштине је коначна.
Члан 7.
Организација, чији је захтев за чланство одбијен може исти обновити када испуни услове због
којих није примљен у чланство. У обновљеном захтеву организација мора навести начин на
који је пропусте исправио и да о томе достави одговарајуће доказе.
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Члан 8.
У случају да је организација, поднела сву неопходну документацију и испуњава услове за
пријем у чланство, Управни одбор ће донети одлуку о условном пријему у чланство након што
спортска организација уплати уписнину и годишњу чланарину.
Организација , којој је усвојен захтев за чланство дужна је да у року од 15 дана од пријема
одлуке о пријему у чланство изврши уплату уписнине и годишње регистрације утврђене
одлуком Управног одбора, у супротном сматраће се да је одустала од захтева.
Права члана Асоцијације се почињу остваривати од дана уплате уписнине и чланарине.
Члан 9.
Чланови Асоцијације су дужни да за сваку календарску годину продуже чланство у
Асоцијацији уплатом годишње чланарине до 31. јануара текуће године. Уколико члан не
уплати годишњу чланарину у наведеном року суспендују се му се права одлучивања у
органима Асоцијације и на учествовање на такмичењима и другим активностима у
организацији Асоцијације.
Члану који не плати годишњу чланарину у року генерални секретар упутиће опомену за
плаћање чланарине и даће му рок заиспуњење обавезе не дужи од 30 дана.
У случају да члан ни после опомене у датом року не уплати чланарину престаје му чланство
даном истека рока датог у опомени генералног секретара.
Члан 10.
Асоцијација води евиденцију својих чланова - Књигу чланова, у складу са законом и Статутом
Асоцијације. Изглед и начин вођења Књиге чланова регулишу се посебним Правилником.

7. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 11.
Чланство у Асоцијацији престаје под условима и на начин прописан Статутом Асоцијације и
овим правилником.

III

ОДНОСИ СПОРТИСТА И АСОЦИЈАЦИЈЕ
Члан 12.

Сви спортисти, стручњаци у спорту и спортски стручњаци који се баве теквондо спортом су
чланови Асоцијације, преко својих организација чланова, Асоцијације од тренутка учлањена,
односно регистрације организације.
Учлањењем организације у Асоцијацију сви спортисти прихватају спортска правила теквондо
спорта, Статут Асоцијације, овај Правилник, друге опште акте Асоцијације, као и појединачна
акта и одлуке органа Асоцијације.
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Члан 13.
Спортисти чланови Асоцијације имају право да учествују на такмичењима у организацији
Асоцијације и њених чланова када за то испуне услове Асоцијације, организације и-или
организатора такмичења.
Члан 14.
Спортиста је слободан у избору органзације за који ће се такмичити у складу са Законом о
спорту, Статутом Асоцијације, овим Правилником и уговором са организацијом којим је
спортиста регулисао своја права, обавезе и одговорности.
Члан 15.
Спортисти такмичари се, преко својих организација, обавезно региструју у Теквондо
Асоцијацији Србије и Асоцијацији у складу са овим Правилником.

IV

РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТИСТА ТАКМИЧАРА
Члан 16.

У Асоцијацији се региструју само спортисти такмичари. Спортисти такмичари су они спортисти
који учествују на такмичењима у организацији Асоцијације.
Спортисти аматери који не учествују у такмичењима која организује Асоцијација, региструју
се и уписују у књигу чланова организације чији су члан.
Члан 17.

Под регистрацијом спортиста такмичара се подразумева:
1.
2.
3.
4.

прва регистрација спортисте такмичара,
обавезно годишње продужење регистрације
прелазак спортиста такмичара између организација чланова Асоцијације
пререгистрација спортиста Асоцијације
Члан 18.

За послове регистрације надлежан генерални секретар Асоцијације
3а ажурно и тачно вођење регистра спортиста такмичара одговара генерални секретар
Асоцијације. Генерални секретар одређује лице у Асоцијацији које је овлашћено за унос
података у регистар спортиста такмичара.
Члан 19.
Одлуку о регистрацији спортисте такмичара доноси генерални секретар Асоцијације.
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О жалби на одлуку о регистрацији спортисте такмичара одлучује Управни одбор у року од 15
дана од дана подношења жалбе.
При одлучивању орегистрацији и о жалби обавезно се води рачуна о сукобу интереса.
Сукоб интереса у поступку регистрације постоји и када је члан органа Асоцијације који
одлучује у споровима поводом регистрације уједно и члан организације који је у спору са
другом организациклубом или спортистом такмичарем. Члан органа који је у сукобу интереса
не може учествовати у одлучивању.
Члан 20.
У Асоцијацији се могу регистровати сви спортисти такмичари држављани Републике Србије
чланови Асоцијације и који су регистровани у Теквондо асоцијацији Србије.
Страни држављани и лица без држављанства могу бити чланови Асоцијације, на основу
одлуке управног одбора Асоцијације, ако имају боравиште на територији Републике Србије,
поседују дозволу надлежне националне федерације, односно савеза, чији су члан.
Спортисти такмичари се региструју искључиво преко организација које су чланови
Асоцијације.
Члан 21.
Организације су обавезне да у року од 15 дана од дана приступања спортисте такмичара
организацији
региструју га, тј доставе приступницу или уговор, доказ о регистрацији
спортисте такмичара и у Надлежном националном гранском савезу и друга потребна
документа ради уписа у регистар спортиста такмичара који води Асоцијација. Дан приступања
организацији је дан потписивања приступнице и-или потписивања уговора са спортистом
такмичаром.
Ова обавеза се односи и на достављање измена и допуна уговора, раскида уговора и издавање
исписнице када уговор није склопљен.
Члан 22.
Спортисти такмичари који нису регистровани или нису обновили регистрацију у складу са
овим Правилником не могу учествовати на такмичењима које организује Асоцијација или
њени удружени чланови.
Члан 23.
Спортиста такмичар може бити регистрован само за једну организацију.
Члан 24.
Спортисти који су били чланови теквондо организације којој је престало својство члана
Асоцијације могу се учланити, односно закључити уговор са теквондо рганизацијом чланом
Асоцијације, у складу са правилима надлежног Националног гранског савеза и Законом.

5

Правилник о регистрацији Београдске теквондо асоцијације
Члан 25.
Стручна служба Асоцијације води књигу регистрација спортиста такмичара – Књигу
такмичара, као део базичне евиденције коју води Асоцијација . Књига служи и за издавање
потврда о питањима везаним за спортисте такмичаре.
Члан 26.
Књига такмичара се формира од регистрационих образаца који се улажу у регистратор по
броју и хронолошким редом.
На омоту (насловној страни регистратора) Књиге такмичара налази се знак Асоцијације и
уписује се текст: „Књига такмичара Београдске Теквондо Асоцијације ".
Књига такмичара садржи и прегледни лист спортиста такмичара, у који се уписује:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

редни број уписа,
број регистрационог обрасца,
датум регистрације,
презиме, (име једног од родитеља или старатеља), и име спортисте,
датум рођења,
узрасна и такмичарска категорија спортисте,
пун назив клуба за који је спортиста регистрован,
име лица које је унело податке у Књигу такмичара и прегледни лист.

Члан 27.
Прегледни лист спортиста такмичара се води табеларно, уношењем података у одговарајућу
рубрику у табели и улаже се у Књигу такмичара на врх свих уложака.
Подаци у Књизи такмичара и прегледном листу могу се обрађивати и компјутером применом
јединствених стандарда ради израда извештаја и анализа, посебно број спортиста такмичара
по узрасним категоријама и клубавима члановима и слично.
У случају неслагања између писаних података и компјутерски обрађених података за
веродостојне се сматрају писани подаци.
Члан 28.
У Књигу Такмичара се уписује и свака промена података о регистрацији спортиста такмичара.
Промена података који се воде о спортисти који није променио клуб уносе се на оригинални
регистрациони образац и на месту првог уписа у прегледни лист. У случају преласка у други
клуб, улаже се нови регистрациони образац на који се ставља напомена да постоји други
поништени образац уз навођење његовог броја, врши се и нови упис у прегледни лист, а стари
се поништава.
Члан 29.
Подаци уписани у Књигу такмичара су јавни.
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Члан 30.
Регистрациони обрасци и приложена документа чувају се хронолошки по броју регистрације
са приложеним документима у посебном регистратору.
На право чланова на увид и изводе из књиге такмичара и увид у појеине регистрационе
обрасце и оригиналну документацију сходно се примењују правила о увиду и изводима из
књиге чланова Асоцијације, осим за уговоре између спортисте такмичаре и клуба на које се
примењују посебна правила прописана овим Правилником.
Члан 31.
Висину такси за регистрацију утврђује управни одбор асоцијације на предлог генералног
секретара, најкасније до 31 децембра текуће године за наредну годину. Износ таксе исти је
за све спортисте такмичаре.
Члан 32.
Достављање нетачних података, фалсификованих или неважећих докумената од стране клуба
и-или спортисте такмичара у поступку регистрације представља основ за дисциплинску
одговорност клуба и спортисте такмичара. Спортиста је одговоран и када није лично доставио
клубу нетачне податке и-или фалсификоване и неважеће документе, а има сазнање да је то
учинио клуб у његово име.

1.

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 33.

Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева клуба за који се спортиста региструје.
Захтев за прву регистрацију подноси генералном секретару Асоцијације. на обрасцу
регистрације.
Захтев за прву регистрацију спортисте такмичара може се поднети током целе календарске
године. Под првом регистрацијом се сматра и прелазак у клуб члан Асоцијације спортисте из
иностранства ако никада није био регистрован у Асоцијацији.
Члан 34.
За прву регистрацију спортисте такмичара, клуб доставља Асоцијацији:
1. образац регистрације,
2. уговор са спортистом такмичаром или приступница клубу ако није склопљен уговор,
3. попуњене такмичарске пасоше (без датума регистрације и регистарског броја) оверене
печатом клуба преко залепљене фотографије спортисте такмичара,
4. личну карту или пасош спортисте такмичара на увид, односно извод из матичне књиге
рођених за малолетна лица без личне карте и-или пасоша,
5. потврду о уплати таксе за прву регистрацију
6. фотографију формата личне карте не старије од 6 месеци која је истоветна са
фотографијом из попуњене такмичарског пасоша, која се лепи за образац и оверава
печатом Асоцијације,

7

Правилник о регистрацији Београдске теквондо асоцијације
7. доказ да је спортисти такмичару утврђена општа и посебна здравствена способност за
бављење теквондо спортом у складу са законом и Статутом Асоцијације и Статутом
клуба члана асоцијације.
Члан 35.
Образац регистрације садржи следеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

презиме, (име једног од родитеља или старатеља), и име спортисте,
датум и место рођења,
адреса места боравка,
узрасну, односно такмичарску категорију спортисте,
пун назив организације за који се спортиста региструје,
број уговора или приступнице,
датум када истиче обавеза чланства спортисте у клубу, ако постоји,
потписану изјаву да се теквондо спортом бави на сопствену одговорност (за малолетне
спортисте изјаву потписује један од родитеља или старатељ),
9. својеручни потпис такмичара (једног од родитеља или старатеља у случају да је
спортиста малолетано лице које није навршило 14 година у тренутку потписивања
захтева за регистрацију).
Број регистрације се одређује по редоследу регистровања који се састоји од 6 бројева. Прва
четири броја представљају редни број издате регистрације, који се одвајају косом цртом (/)
и последња два броја представљају годину издавања регистрације.
Обрасци регистрације се оверавају печатом Асоцијације и улажу у Књигу такмичара.
Члан 36.
Такмичарске пасоше и обрасце за регистрацију клуб добија од стручне службе асоцијације, а
њихов изглед уређује Управни одбор Асоцијације.
Члан 37.
Право наступа спортиста стиче даном регистрације и издавања Такмичарског пасоша, уз
оверен лекарски преглед.

2.

ГОДИШЊЕ ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 38.

Клубови чланови Асоцијације дужни су да продуже регистрацију својих спортиста такмичара
почетком календарске године и то до 31. јануара. Накнадне регистрације спортиста
такмичара могу се прихватити ако нису поднете у року из оправданих разлога, уз сагласност
генералног секретара, али не касније од 7 дана пре почетка такмичења на којем желе да
наступе.
Продужење регистрације се врши овером такмичарских пасоша печатом Асоцијације.
Уколико клуб није продужио регистрацију мимо воље спортисте такмичара у роковима из
става 1. овог члана, спортиста такмичар може да се региструје за други клуб који је члан
Асоцијације и без исписнице, уз захтев за раскид уговора уколико је закључен.
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Члан 39.
За обавезно годишње продужење регистрације спортиста такмичара, као услова за наступ на
такмичењима, организација доставља стручној служби Асоцијације, попуњен образац
регистрације са свим подацима који се захтевају за прву регистрацију, важеће такмичарске
пасоше, доказ о утврђеној здравственој способности спортисте такмичара ако није потврђена
овером од стране овлашћене здравствене установе на самом такмичарском пасошу.
Члан 40.
У случају губитка или оштећења такмичарског пасоша, на захтев клуба и уз одобрење
генералног секретара, издаје се нови такмичарски пасош уз назнаку да се ради о дупликату
на самом пасошу, на основу већ постојеће евиденције, уз плаћање таксе за прву регистрацију.

3.

ПРЕЛАЗАК СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА ИЗ ЈЕДНОГ КЛУБА У ДРУГИ
Члан 41.

Прелазак спортисте такмичара из друге организације региструје се на основу потврде
Надлежног националног гранског савеза о спроведеној пререгистрацији.
праву надзора.

4.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА
Члан 42.

Управни одбор Асоцијације може донети одлуку о потреби пререгистрацији свих спортиста
такмичара, када процени да је то неопходно учинити, ради утврђивања стварног стања
регистрованих спортиста.

5.

ПОНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА
Члан 43.

Регистрација спортисте такмичара може се поништити у следећим случајевима:
1. Ако се накнадно утврди да постоје разлози и докази који би, да су били познати, били
сметња регистрацији,
2. Ако је приликом регистрације прикривен податак да је спортиста био такмичар неког
другог клуба, а да клуб у који прелази није регулисао односе са тим клубом,
3. Ако се установи да су поднети нетачни, фалсификовани или фиктивни подаци на
основу којих је спортиста такмичар регистрован,
4. У другим случајевима када је регистрација спортисте такмичара извршена супротно
одредбама овог Правилника.
Одлуку о поништењу регистрације доносигенерални секретар Асоцијације по службеној
дужности или на предлог заинтересоване стране.
Поништење регистрације се може тражити у року од 15 дана од дана сазнања за чињеницу
која може довести до поништења, а најдаље у року од 2 године од дана регистрације
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спортисте такмичара. Након истека рока од две године не може се поништити регистрација
спортисте.
Поништење регистрације се не може тражити и уколико је спортиста такмичар накнадно
исправно регистрован за други клуб који није знао да претходна регистрација може бити
поништена.
Немогућност поништења због преласка у други клуб или пропуштања рокова не утиче на право
органа Асоцијације и заинтересованих лица да покрену дисциплински поступак против члана
Асоцијације који је одговоран за ништавост регистрације.

V

СХОДНА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА
Члан 44.

Све одредбе овог Правилника о организацијама сходно се примењују на професионалне
спортисте.

VI

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 45.

На одлуку управног одбора о пријему клуба у чланство право жалбе имају сви редовни
чланови Асоцијације у року од 15 дана од дана сазнања за пријем новог члана . Жалба се
подноси Скупштини Асоцијације преко управног одбора Асоцијације. Одлука Скупштине је
коначна.
На одлуку управног одбора Асоцијације о одбијању пријема у чланство, право на жалбу има
организација подносилац захтева за пријем у року од 15 дана од пријема одлуке. О жалби
одлучује Скупштина. Одлука Скупштине је коначна.
Члан 46.
Приговор на регистрацију, одбијање и поништај регистрације спортисте такмичара, подноси
се Генералном секретару у року од 15 дана од дана извршене регистрације.
Приговор могу поднети органи Асоцијације, клубови чланови асоцијације и спортисти
такмичари који се региструју.
Генерални секретар о приговору одлучује у року од 15 дана од пријема приговора. На одлуку
генералног секретара по приговору допуштена је жалба управном одбору Асоцијације у року
од 15 дана од дана достављања одлуке генералног секретара по приговору. Управни одбор
одлучује о жалбама на регистрацију по хитном поступку и не касније од 30 дана од дана
пријема жалбе. Одлука управног одбора по свим питањима регистрације је коначна.
У случају регистрације преласка спортисте такмичара из клуба у клуб, рок за приговор
Техничкој комисији може се продужити на захтев заинтересоване стране, а најкасније до 15
дана од дана првог наступа спортисте такмичара за нови клуб.
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Све одлуке које се доносе у свим поступцима регистрације по овом Правилнику морају да
садрже поуку о правном леку (приговор и жалба) са напоменом о органу којима се достављају
и роковима достављања.
Члан 47.
Подносилац приговора и жалбе дужан је да уплати таксу у износу који прописује управни
одбор Асоцијације.
Члан 48.
Спор између клубова и-или клуба и спортисте такмичара, као и евентуални поступак по
приговору или жалби на регистрацију по било ком основу, не могу да ускраћује право
спортисти на бављење спортом и на право да се такмичи , ако испуњава остале услове, без
обзира на дужину трајања поступка.
Резултати које оствари спортиста такмичар, док траје спор око регистрације, потврђују
организацији у чију корист је донета коначна одлука о спору.

VII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.

Управни одбор Асоцијације као доносилац овог Правилника једини је надлежан за његово
тумачење.
Члан 50.
Спортисти регистровани пре ступања на снагу овог правилника сматрају се исправно
регистровани.
Члан 51.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли и веб
страници Асоцијације.

Председник Управног одбора

Јован Кнежевић
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