КОРФБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ

РЕГИСТРАЦИОНИ
ПРАВИЛНИК

Београд, 12.04. 2012.

Регистрациони правилник
Београд, 12. март 2012.

1

На основу Статута Корфбол савеза Србије, Скупштина Корфбол савеза Србије, на седници одржаној
12. марта 2012. године донела је

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
КОРФБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се одређују правила и поступак регистрације корфбол
организација и њихових чланова, промена чланства, поступак код промене
чланства, право наступа, међусобни односи организација и појединаца, решавање
спорова, регистрациони органи и њихова надлежност, а у складу са Законом,
општим спортским правилима, општим актима Корфбол савеза Србије, и
прописима Међународне корфбол федерације (ИКФ).
Члан 2.
Одредбе овог Правилника примењују се приликом регистрације клубова чије
се седиште налази на територији Републике Србије.
Одредбе овог Правилника такође се примењују приликом регистрације
играча и рукометних радника за клубове из предходног става као и приликом
преласка играча из клуба у клуб при чему се седиште оба клуба налази на
територији Републике Србије.
Члан 3.
Регистрацију клубова, играча и спортских радника врши Корфбол савез
Србије.
Пријављивање и регистрација се спроводе на јединственим обрасцима у
складу са упутством које прописује КОСС.
Члан 4.
Све основне и удружене корфбол организације на територији Републике
Србије као и њихови чланови, подлежу обавези регистрације и морају се уписати у
регистар Корфбол савеза Србије.
Регистри се воде на начелима обавезности, јавности и претпостављене истине
и представљају јавне књиге.
Упис у регистар се врши на основу пријава уз које се подносе исправе у
оригиналу или овереном препису од стране надлежног управног или судског
органа.
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Регистар удружених организација - општинских, међуопштинских, градских,
окружних, међуокружних и покрајинских корфбол савеза, као и удружених
струковних организација (тренера, судија и делегата) воде надлежни органи
Корфбол савеза Србије.
Члан 5.
Приликом регистрације организација или појединаца обавезна је уплата
таксе за регистрацију чију висину одређује Управни одбор КОСС.

II РЕГИСТРАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА
1. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА
1.1. РЕГИСТРАЦИЈА НОВООСНОВАНОГ КЛУБА
Члан 6.
Регистрација основних организација - клубова врши се на основу пријаве за
регистрацију уз коју се прилажу следећа документа:
1. Молба за пријем у чланство у којој се обавезује да ће радити у складу са
Статутом и другим општим актима КОСС (подноси се на прописаном обрасцу),
2. Решење о упису у Регистар спортских организација који се води код
Републичког Министарства надлежног за послове спорта,
3. Статут Клуба, на којем се јасно види овера сваке стране печатом
Републичког Министарства надлежног за послове спорта,
4. Извод из Записника са Оснивачке Скупштине Клуба, са списком чланова
Скупштине клуба.
5. Попуњен Формулар за основне податке Клуба,
6. Доказ о поседовању сопственог игралишта, или Уговор о коришћењу
игралишта које је у туђем власништву.
7. Да уплати уписнину и чланарину у висини према одлуци УО КОСС
8. Да региструје најмање 15 (петнаест) играча и 2 (два) спортска радника.
Основни регистрациони центар неће регистровати клуб уколико узима име
неког клуба из истог места који је већ регистрован под тим именом.
Члан 7.
Клуб постаје члан КОСС даном регистрације у Корфбол савезу Србије.
Основни регистрациони центар је обавезан да надлежном органу за
такмичење достави податке да регистровани клуб укључи у такмичење најнижег
степена, а клуб је обавезан да учествује у поменутом такмичењу или у такмичењу
млађих категорија које спроводи КОСС.
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Члан 8.
Клуб престаје да буде члан КОСС на основу одлуке свог надлежног органа о
престанку са радом или на основу одлуке надлежног органа Корфбол савеза Србије
о брисању клуба из чланства КОСС и у другим случајевима одређеним у закону.

1.2. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБА НАСТАЛОГ УДРУЖИВАЊЕМ
КЛУБОВА
Члан 9.
Два или више клубова се могу удружити (фузионисати). Одлука о
удруживању се доноси на одвојеним скупштинама чланства клубова који се желе
удружити.
Након доношења одлука на одвојеним скупштинама, одржава се оснивачка
скупштина новог клуба, на којој се усваја Статут, бирају органи новог клуба и
одлучује чија ће се права на учешће у такмичењу преузети.
Новоформирани клуб преузима сва права и обавезе према организацијама и
појединцима, као и према играчима и тренерима свих удружених клубова.
Новоформирани клуб се региструје под условима и на начин предвиђен
чланом 6. овог Правилника, а регистрацијом стиче сва права која произилазе
из аката корфбол организације, с тим да у такмичарском погледу може користити
остварено право само једног од удружених клубова и то на основу Правилника о
корфбол такмичењима КОСС.
Играчи и тренери удружених клубова, који се не слажу са удруживањем,
и који о томе писменим путем обавесте новоформирани клуб најкасније 15
(петнаест) дана од дана одржавања оснивачке скупштине новоформираног клуба,
стичу статус слободног играча или тренера.
Уговори између играча, односно тренера, из ст.6 овог члана, и клуба који се
удружио, престају да важе даном одржавања оснивачке скупштине новоформираног
клуба, а играчи, односно тренери, стичу статус играча, односно тренера, без уговора.

2. РЕГИСТРАЦИЈА УДРУЖЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 10.
Регистрацију удружених организација – општинских, међуопштинских,
градских, окружних, међуокружних и покрајинских корфбол савеза врши надлежни
орган КСС.
Удружене организације су дужне, надлежном органу КОСС 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 Централном
регистру КОСС.
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III РЕГИСТРАЦИЈА ПОЈЕДИНАЦА
1. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА
1.1. ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
Члан 11.
Клуб је дужан да достави потпун и уредан предмет за регистрацију играча, која
садржи:
A/ За играча који се први пут региструје:
1. Захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се прилажу,
2. Приступница-пријава за регистрацију у 3 (три) примерка, уз својеручни
потпис играча и овлашћеног члана клуба, оверену печатом клуба; уколико је играч
млађи од 18 (осамнаест) година обавезан је и потпис родитеља или старатеља,
3. Три колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
4. Извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, ако је издата и
чланску легитимацију,
5. Уговор о међусобним правима и обавезама, уколико је исти закључен.
Б/ За играча који мења клуб:
1. Захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се прилажу;
2. Приступница-пријава за регистрацију у 3 (три) примерка, уз својеручни
потпис играча и овлашћеног члана клуба, оверену печатом клуба; уколико је играч
млађи од 18 (осамнаест) година обавезан је и потпис родитеља или старатеља.
3. Три колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци
4. Уговор о међусобним правима и обавезама,уколико је исти закључен
5. Уговор између играча са ранијим клубом чији је рок истекао или
споразумни раскид уговора са ранијим клубом или правоснажну одлуку о
раскинутом уговору ;
6. Исписницу, за играче млађе од 16 година који имају статус слободног
играча, играче који имају статус играча без уговора, играче са навршених 16 година
који не желе да закључе први Уговор са клубом
Уколико клуб играчима из тачке 6. одбије да изда исписницу, као докуменат
за регистрацију приложиће се Захтев за издавање исписнице упућен клубу.
В/ За играча који се уступа:
1. Захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се прилажу,
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2. Приступница-пријава за регистрацију у 3 (три) примерка, уз својеручни
потпис играча и овлашћеног члана клуба, оверену печатом клуба; уколико
је играч млађи од 18 (осамнаест) година обавезан је и потпис родитеља или
старатеља
3. Три колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
4. Уговор између клубова о уступању играча, потписан од стране играча и
оверен у надлежном Савезу на обрасцу који прописује КОСС
5. Уговор о међусобним правима и обавезама,уколико је исти закључен са
клубом којем се уступа.
Г/ За играча који се двојно региструје:
1. Захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се прилажу,
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Одлука или Сагласност матичног клуба потписан од стране играча и оверен
у надлежном Савезу на обрасцу који прописује КОСС
Д/ За играче без држављанства:
1. Захтев клуба са пописом оригиналних докумената која се прилажу,
2. Приступница-пријава за регистрацију у 3 (три) примерка, уз својеручни
потпис играча и овлашћеног члана клуба, оверену печатом клуба; уколико
је играч млађи од 18 (осамнаест) година обавезан је и потпис родитеља или
старатеља
3. Три колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
4. Оверену фотокопију личног документа којим се доказује идентитет играча,
5. Изјава играча да нема држављанство, оверена у надлежном управном или
судском органу,
6. Потврда о пријави пребивалишта,
7. Уговор о међусобним правима и обавезама, уколико је исти закључен
Члан 12.
Управни одбор Корфбол савеза Србије може прописати таксу за испис из
регистра - издавање брисовнице.

1.2. ПРЕЛАЗНИ РОК
Члан 13.
Прелазни рок је временски период у којем се обављају преласци играча из
клуба у клуб.
Прелазни рок могу користити играчи који имају статус слободног играча.
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клуб.

Један играч у току једне такмичарске сезоне може само два пута променити
Члан 14.

Прелазни рок почиње 7 (седам) дана по завршетку предходне такмичарске
сезоне и завршава се 15 (петнаест) дана пре почетка другог дела текуће такмичарске
сезоне.
Управни одбор КСС својом одлуком утврђује тачан термин прелазног рока.
Члан 15.
Играчу који је у време прелазног рока наступао за државну репрезентацију,
прелазни рок се продужава за онолико дана колико је у време прелазног рока
наступао за државну репрезентацију.
Члан 16.
Играчи млађи од 15 (петнаест) година и играчице млађе од 14 (четрнаест)
година могу прелазити из клуба у клуб и ван прелазних рокова.
Члан 17.
Право преласка из клуба у клуб, односно третман слободног играча има:
1. Играч који нема закључен Уговор са клубом
2. Играч млађи од 16 (шеснаест) година,
3. Играч са навршених 16 (шеснаест) година којем клуб није понудио
потписивање Уговора о међусобним правима и обавезама у складу са
одредбама члана 43, став 2 овог Правилника
4. Играч са навршених 16 (шеснаест) година који са клубом не жели да
закључи Уговор о међусобним правима и обавезама,
5. Играч којем је истекао Уговор о међусобним правима и обавезама и не
жели да закључи нови уговор са дотадашњим клубом,
6. Играч који је са клубом споразумно раскинуо Уговор,
7. Играчи предвиђени чланом 16. овог Правилника,
8. Играч чији је клуб исписан из чланства Корфбол савеза Србије, односно
који је расформиран.

1.3. ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 18.
Играчи млађи од 20 (двадесет) година и играчице млађе од 19 (деветнаест)
година, који до дана регистрације нису напунили толико година, могу се
регистровати истовремено за још један клуб, који се такмичи у различитом степену
такмичења.
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Двојна регистрација се уписује у чланску легитимацију матичног клуба и
важи једну такмичарску годину
У случају спора у вези наступа играча за један од два клуба на појединим
утакмицама,предност има матични клуб, те је играч дужан поступити у складу са
захтевом тог клуба.
На такмичењима млађих категорија играчи регистровани по основу двојне
регистрације могу наступати само за матични клуб.
За један клуб, по основу двојне регистрације, може бити регистровано
највише 5 (пет) играча, односно играчица.

1.4. УСТУПАЊЕ ИГРАЧА
Члан 19.
Клуб може уступити свог играча другом клубу у прелазном року, само уз сагласност
играча.
Клуб који уступа играча, закључује Уговор о уступању играча са клубом којем
играча уступа, с тим да Уговор садржи прецизирано време на које је играч уступљен,
а које не може бити краће од 6 (шест) месеци.
Уговор о уступању не могу се мењати за време трајања периода на који је играч
уступљен.
Регистрација играча се објављује и уписује у нову такмичарску књижицу играча као
привремена.
Уступљени играч постаје привремени члан клуба којем је уступљен, које чланство
престаје истеком времена на које је уступљен те играч аутоматски постаје члан
клуба који га је уступио.
Клуб којем је играч уступљен не може даље уступати играча трећем клубу.
Клуб којем је играч уступљен са уступљеним играчем може закључити Посебан
Уговор о међусобним правима и обавезама. Међусобна права и обавезе могу се
регулисати и Уговором о уступању између клубова у којем је случају уговорна страна
и играч који се уступа.
Време које уступљени играч проведе у клубу коме је уступљен рачуна се у време
трајања Уговора са матичним клубом.

1.7. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА
Члан 20.
Регистрација играча без држављанства врши се по процедури Националне
федерације, Међународне корфбол федерације (ИКФ), а сходно одредбама овог
Правилника.
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На играче без држављанства, осим у поступку регистрације, сходно се
примењују одредбе овог Правилника које важе за домаће играче.

1.8. ОДЛАЗАК ИГРАЧА У ИНОСТРАНЕ КЛУБОВЕ
Члан 21.
Право одласка у иностране клубове имају сви играчи са статусом слободног
играча.
Услови и начин одласка играча у инострани клуб ближе се регулишу
посебним актом који доноси Управни одбор КОСС, а у складу са актима
Националне федерације.

2. РЕГИСТРАЦИЈА КОРФБОЛ РАДНИКА
Члан 22.
Пријаву за регистрацију корфбол радника подноси основна организација клуб.
Пријава се може извршити само уколико је појединац којег клуб жели
регистровати као корфбол радника навршио 18 (осамнаест) година живота.
Регистрација корфбол радника врши се под условима и на начин предвиђен
за регистрацију играча, с тим што се у чланској карти посебно назначава дужност.

3. РЕГИСТРАЦИЈА ТРЕНЕРА
Члан 23.
Регистрацију тренера врши Корфбол савез Србије 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:
1. Лични картон тренера, чији образац прописује КОСС,
2. Диплома највише завршене редовне школе (стручне спреме),
3. Доказ о стеченом стручном спортском звању - оригинална диплома (сходно
Законским одредбама),
4. Две колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
Надлежни орган КОСС извршиће регистрацију тренера у року од 8 (осам)
дана од дана пријема захтева, с ти м да тај рок у изузетним
случајевима може бити продужен.

4. РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА
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Члан 24.
Регистрацију судија врши Корфбол савез Србије 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:
1. Лични картон судије, чији образац прописује КОСС
2. Доказ о стеченом звању рукометног судије - записник са полагања испита,
3. Две колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци
4. Извод из матичне књиге рођених,
5. Фотокопија личне карте.
Надлежни орган КОСС извршиће регистрацију судије искључиво са листе
судија коју претходно потврди УО КОСС, 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.

5. РЕГИСТРАЦИЈА ДЕЛЕГАТА
Члан 25.
Регистрацију делегата врши КОСС и иста се врши по принципу базичне
евиденције у смислу законских одредби.
Регистрација делегата врши се на основу пријаве за регистрацију уз коју се
прилажу следећа документа:
1. Лични картон делегата, чији образац прописује КОСС,
2. Доказ о стеченом звању корфбол делегата - записник са полагања
испита,
3. Две колор фотографије величине 3.5 х 2.8 цм, које нису старије од 6 (шест)
месеци,
4. Извод из матичне књиге рођених,
5. Фотокопија личне карте.
Надлежни орган КОСС извршиће регистрацију делегата искључиво са листе
делегата коју претходно потврди УО КОСС, 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.

IV СТИЦАЊЕ ПРАВА НАСТУПА И ОБАВЉАЊА
ДУЖНОСТИ
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Члан 26.
Основна организација (клуб) и појединац који су исправно регистровани,
стичу право наступа, односно обављања дужности, даном када је регистрација
извршена у КОСС.
Уколико је Пропозицијама одређеног такмичења предвиђено издавање
лиценце за наступ, односно обављање дужности, право наступа се стиче након
извршеног лиценцирања.
Члан 27.
За време одслужења војног рока играч може наступати за клуб у складу са
војним Законима.
На утакмицама за попуну лига могу наступати само играчи који су уредно
регистровани за клуб а имали су право наступа закључно са последњим даном
предходне такмичарске сезоне.
На пријатељским утакмицама играч може наступати за други клуб само уз
писано одобрење клуба за који је регистрован.
Корфбол организације и појединци немају право наступа,односно обављања
функције, за време док им тече казна забране играње, обављања дужности или
суспензија коју је изрекао надлежни орган КОСС, Националне федерације, или
ИКФ-а.

V ПРИГОВОР НА РЕГИСТРАЦИЈУ
Члан 28.
Против одлуке о регистрацији може се поднети приговор комисији КОСС.
Приговор се подноси у року од 8 (осам) дана од дана регистрације. Уз
приговор се подноси и доказ о уплаћенј такси у износу који утврђује Управни одбор
КОСС.
Уколико подносилац приговора у року из претходног става не уплати
прописану таксу приговор ће се одбацити.
Члан 29.
Регистрациона комисија КОСС је дужна да о приговору одлучи у року од 8
(осам) дана од дана пријема приговора и заинтересованим странама достави одлуку
у облику решења са образложењем, без одлагања.
Против одлуке Регистрационе комисије КСС, незадовољна страна може
поднети жалбу Комисији за жалбе КОСС у року од 8 (осам) дана од дана пријема
одлуке, уз уплату таксе чију висину одређује УО КОСС.
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Уколико подносилац жалбе у року из претходног става не уплати прописану
таксу приговор ће се одбацити.
Члан 27.
Комисија за жалбе КОСС је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана пријема
жалбе, донесе одлуку, коју у облику решења са образложењем доставља
заинтересованим странама.
Одлука Комисија за жалбе КОСС је коначна.

VI СТАТУС ИГРАЧА И УГОВОРИ
1. СТАТУС ИГРАЧА
Члан 28.
У зависности од њиховог односа са клубом чији су чланови, играчи могу, у
складу са Законом, имати статус:
1. Играча аматера или,
2. Играча професионалаца
Играч аматер и клуб могу, у складу са Законом, закључити Уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе, па се у зависности од тога разликују:
1. Играч аматер без закљученог Уговора са клубом и
2. Играч аматер са закљученим Уговором са клубом.
Играчи аматери без закљученог Уговора са клубом или федерацијом су
играчи који за своје играње не добијају никакву надокнаду.
Играчи аматери који добијају било какву надокнаду везану за своје играње
морају имати закључен писмени Уговор са клубом или федерацијом.
Ови играчи се сматрају играчима аматерима са закљученим уговором.

Београд, 12. март 2012.
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