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На основу члана 45. Статута Оријентиринг савеза Србије Управни одбор Оријентиринг
савеза Србије на седници одржаној дана 14.10.2013. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ КЛУБОВА, ТАКМИЧАРА, ТРЕНЕРА,
КОНТРОЛОРА (СУДИЈА)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Оријентиринг савез Србије (даље: ОСС) је самостална спортска асоцијација у коју се
добровољно удружују регионални оријентиринг савези и клубови са подручја Републике Србије,
ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у области оријентиринг спорта.
Регионални оријентиринг савези своје међусобне односе уређују на основу Статута ОСС, овог
Правилника и других општих и посебних аката ОСС.
II РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА
Члан 2.
На основу члана 99. Закона о спорту, чланова џџ, џџ и џџ. Статута ОСС, регистрација свих
оријентиринг клубова са подручја Републике Србије врши се директно у ОСС.
Члан 3.
У ОСС се непосредно региструју оријентиринг клубови који су свој статус остварили на основу
Закона о спорту.
Члан 4.
Регистрација оријентиринг клубова врши се током целе године, а на основу писаног захтева клуба,
тепопуњавањем приступнице и других предвиђених образаца.
Уз захтев за регистрацију, клубови са својством правног лица, достављају фотокопију решења о
регистрацији код надлежног државног органа.
Сви клубови уз захтев за регистрацију достављају и примерак уплатнице о извршеној уплати
годишње чланарине.
Члан 5.
Висину годишње чланарине одређује Оријентиринг савезСрбије.
Продужење чланства оријентиринг клубови су дужни да изврше за сваку такмичарску годину,
уплатом годишње чланарине Оријентиринг савезу Србије на текући рачун ОСС, што је услов за
наступ на такмичењима и учешће у другим активностима ОСС.
Члан 6.
По испуњавању услова из члана 4. овог Правилника од стране оријентиринг клубова ОСС их
уводи у свој регистар.
Члан 7.
Све спорне случајеве у вези регистрације клубова решава Управни одбор ОСС .
Члан 8.
Чланство клуба у ОСС престаје:
- одлуком највишег органа клуба,
- одлуком УО ОСС као органу по Дисциплинском правилнику,
- распуштањем клуба, на основу решења надлежног државног органа,
- престанком извршења обавеза клуба према ОСС посредно или непосредно
- учлањењем клуба у неки други оријентиринг савез који није члан ОСС.
РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА, ТРЕНЕРА, СУДИЈА
Члан 9.
У ОСС се могу регистровати сва лица која уживају грађанска права и држављани су
Србије, у складу са овим Првилником и осталим правилницима ОСС. Страни држављани се могу
регистровати у Савез уз писану дозволу националне федерације којој припадају.

III РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

Члан 10.
Регистрација такмичара у Савез врши се искључиво преко клубова уредно регистрованих у
Савезу а у складу са овим Правилником.
Члан 11.
Међусобна права и обавезе између такмичара и клуба могу се утврђивати и регулисати уговором.
Клуб склапа уговор са пунолетним такмичарима, а када се ради о малолетним такмичарима,
уговорор се склапа са родитељима.
Копије уговора се достављају ОСС, као и евентуалне измене и допуне већ закључених уговора.
Члан 12.
Само такмичари уредно регистровани у текућој такмичарској години имају право наступа на
такмичењима.
Члан 13.
ОСС, посредно преко регионалних савеза или непосредно, води евиденцију о првој регистрацији
такмичара, обавезном годишњем продужењу регистрације, лекарској дозволи за бављање
такмичењем, полиси обавезног осигурања и регистру такмичара.
Члан 14.
За прву регистацију такмичара клуб доставља ОСС посредно или непосредно уредно
попуњене и оверене предвиђене обрасце.
Потребне обрасце и такмичарске књижице клуб добија од ОСС посредно или непосредно.
За све такмичаре које региструје, клуб доставља на увид оригинал изводе из матичне књиге
рођених, важећи лекарски преглед (не старији од шест месеци), важећу полису осигурања, као
и потврду о уплати таксе за прву регистрацију.
Члан 15.
За годишње продужење регистрације, као услов за наступ на такмичењима, клуб доставља
ОСС посредно или непосредно попуњене и оверене предвиђене образсце - спискове,
старе такмичарске књижице, важећи лекарски преглед (не старији од шест месеци), важећу
полису осигурања, као и потврду о уплати продужења регистрације.
Уколико клуб током целе године не продужи регистрацију неког свог такмичара, такмичар има
право у наредној години да потпише приступницу и региструје се за било који клуб и без
исписнице од ранијег клуба.
Члан 16.
Висину таксе за прву регистрацију и продужење регистрације такмичара, одређује Управни
одбор ОСС у истом износу за све такмичаре.
IV ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ КЛУБА У КЛУБ
Члан 17.
Такмичар може да пређе из једног клуба у други, односно да се региструје за нови клуб, уз
потребну документацију, без временских ограничења, уколико у текућој години до момента
преласка није остварио званичан наступ ни на једном такмичењу.
Уколико је такмичар у текућој години већ остварио наступ на неком од такмичења може
променити клуб током јануара месеца сваке године.
Члан 18.
Клуб из ког такмичар одлази има право на обештећење од новог клуба, уколико је то утврђено
уговором између такмичара и клуба или родитеља такмичара и клуба.
Члан 19.
Такмичар који жели да пређе из једног клуба у други, мора бити регистрован у ОСС, доставља
исписницу из клуба из кога одлази новом клубу и потписује приступницу за нови клуб. Потписану
и оверену приступницу, нови клуб доставља ОСС и клубу из ког одлази такмичар.
Члан 20.
Клуб из кога такмичар одлази, у обавези је да у року од 15 дана, од дана подношења захтева,
изда исписницу или је оспори.
У колико у овом временском року, клуб из кога такмичар одлази, не поступи по изнетом у
претходном ставу, сматраће се да је исписница издата.
Члан 21.
Клуб може оспорити издавање исписнице такмичару у следећим случајевима:
- ако је такмичар под уговорном обавезом.
- ако постоје материјално-финансијска дуговања такмичара према клубу, у смислу
(унапред дате новчане надокнаде, стипендије, на реверс дате спортске опреме и
реквизита), а све то уз писмене доказе до измирења дуговања.

Члан 22.
Уз испуњавање свих услова предвиђеним овим Правилником ОСС врши регистрацију такмичара
уписом у регистар и издаје нову такмичарску књижицу.
Даном извршене регистрације, такмичар стиче право наступа за нови клуб.
Члан 23.
Све евентуалне спорове везане за прелазак такмичара из клуба у клуб решава Управни одбор ОСС.
V РЕГИСТРАЦИЈА ТРЕНЕРА
Члан 24.
Регистрација тренера у ОСС врши се искључиво преко клубова уредно регистрованих у
регионалним савезема у складу са овим Правилником и Правилником о стручном
оспособљавању и лиценцирању оријентиринг тренера.
Страни држављани се могу регистровати у ОСС уз писану дозволу националне федерације којој
припадају.
Члан 25.
Међусобна права и обавезе између тренера и клуба утврђују се и регулишу уговором.
Копије уговора се достављају ОСС, као и евентуалне измене и допуне већ закључених
уговора.
Члан 26.
Тренери могу бити регистровани искључиво у једном клубу.
Само тренери уредно регистровани и лиценцирани у текућој такмичарској години имају право
учешћа на такмичењима и право рада у клубовима.
Члан 27.
ОСС, води евиденцију о првој регистрацији тренера, обавезном годишњем продужењу
регистрације и лиценце и регистру тренера.
Члан 28.
За прву регистацију тренера клуб доставља, посредно преко регионалних савеза или
непосредно, Федерацији уредно попуњене и оверене предвиђене обрасце.
Потребне обрасце клуб добија од ОСС.
За све тренере које региструје, клуб доставља на увид оригинал изводе из матичне књиге
рођених, копију дипломе о стручном звању у складу са Законом о спорту, као и потврду о
уплати таксе за прву регистрацију.
Члан 29.
За годишње продужење регистрације, као услов за наступ на такмичењима и рад у клубу, клуб
доставља ОСС, посредно преко регионалних савеза или непосредно, попуњене и оверене
предвиђене обрасце - спискове, као и потврду о уплати продужења регистрације.
Уколико је тренер под уговорном обавезом са клубом, у току године може променити клуб уз
обавезну уплату регистрације ако постоји сагласност клуба за који је био регистрован. Тренери
без уговорне обавезе могу у току године мењати клубове уз обавезну уплату регистрације при
сваком преласку.
Члан 30.
Висину таксе за прву регистрацију и продужење регистрације тренера, одређује Управни одбор
ОСС у истом износу за све тренере.
VI РЕГИСТРАЦИЈА КОНТРОЛОРА (СУДИЈА)
Члан 31.
Регистрација контролора у ОСС врши се, у складу са овим Правилником и Правилником о
стицању звања, обавезама, одговорностима и лиценцирању оријентиринг контролора.
Страни држављани се могу регистровати у ОСС уз писану дозволу националне федерације којој
припадају.
Члан 32.
Само контролори уредно регистровани и лиценцирани у текућој такмичарској години имају право
учешћа на такмичењима.
Члан 33.
ОСС, посредно преко регионалних савеза или непосредно, води евиденцију о првој регистрацији
контролора, обавезном годишњем продужењу регистрације и лиценце и регистру контролора
(судија).
Члан 34.
За прву регистацију контролор доставља ОСС, посредно преко регионалних савеза или

непосредно, уредно попуњене и оверене предвиђене обрасце.Потребне обрасце контролор добија
од Савеза.
Сваки контролор доставља на увид оригинал изводе из матичне књиге рођених, као и потврду о
уплати таксе за прву регистрацију.
Члан 35.
За годишње продужење регистрације, као услов за наступ на такмичењима контролор доставља
Савезу попуњене и оверене предвиђене обрасце, као и потврду о уплати продужења
регистрације.
Члан 36.
Висину таксе за прву регистрацију и продужење регистрације контролора, одређује Управни одбор
ОСС у истом износу за све контролоре.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Управни одбор ОСС тумачи овај Правилник и врши његове измене и допуне по указаној
потреби.
Члан 38.
Овај правилник усвојио је Управни одбор 14.10.2013. године . Правилник се oбјављује на
званичнпм WEB сајту OСС и ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на званичном
WEB сајту OСС.
Председник ОСС
Ђорђе Загорац

