На основу члана 102. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11) и на основу
члана 31. Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби савеза Србије, на седници одржаној
07.12.2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
УЧЕШЋЕ НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА
ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Правилника о основним условима и критеријумима за учешће на спортским
такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњеностин ( у даљем тексту:
Правилник), је утврђивање основних услова и критеријума које морају да испуљавају
спортске организације, чланице Рагби савеза Србије ( у даљем тексту: Савез),
приликом учешћа на националном првенству у организацији Савеза и другим разним
спортским такмичењима, као и услови који се морају испунити за организовање
националног спортског такмичења ( у даљем тексту: национално првенство).
Члан 2.
За организовање и учешће на међународним такмичењима за која је поред основних
потребно испунити и неке друге додатне услове, важе додатни услови који ће бити
регулисани посебним правилима.
Члан 3.
Да би могла да обавља спортске сктивности и делатности, у складу са Законом о
спорту Републике Србије ( у даљем тексту: Закон), свака спортска организација, члан
Савеза мора да испуни одређене услове, тј. да поседује:
• учлањене спортисте, који су ангажовани као аматери или професионалци;
• ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
• обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску
опрему;
• одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства,
Министар надлежан за питања спорта ( у даљем тексту: Министар), ближе уређује
услове из става 1. овог члана.
Министарство надлежног за питања спорта ( у даљем тексту: Министартсво), може
извршити инспекцијски надзор ради утврђивања испуњености услова из става 1. овог
члана.
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Спортска организација, члан Савеза, која је основана на територијалном принципу као
савез или стручна организација - удружење, мора испунити све услове из става 1. овог
члана, сем услов да има непосредно учлањене спортисте.
Члан 4.
Приликом пријема Захтева за учлањење спортске организације у Савез, посебна
комисија, коју именује и разрешава Управни одбор Савеза (у даљем тексту: Комисја),
излази на лицу места и утврђује да ли су испуњени услови из претходног члана овог
Правилника.
Уколико су испуњени услови, Комисија доставља извештај Управном одбору Савеза, који
доноси одлуку о пријему у чланство на основу испуњености наведених услова, као и
других услова наведених у Статуту и другим општим актима Савеза.
Уколико нису испуњени услови обавештава о томе Савез, који даје накнадних 30 дана
спортској организацији која је аплицирала за пријем у чланство, да у том року отклони
недостатке и испуни услове, у противном се сматра да је одустала од захтева за пријем у
чланство.
Члан 5.
Само спортска организација, чланица Савеза која учествује у националним
такмичењима која су у надлежности Савеза, може користити реч: „клуб” у свом
називу.
Члан 6.
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање у области
спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање одређених
стручних послова у спорту.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те
врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских
делатности у складу са Законом.
Члан 7.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту у оквиру занимања се у складу са
законом разврставају у одређена звања.
Највиша спортска звања могу да стекну само спортски стручњаци који имају
прописано образовање у складу са законом.
Лиценца
Члан 8.
На националним лигашким спортским такмичењима ( у даљем тексту: национално
првенство), могу да учествују само спортске организације које су добиле дозволу за
сезону, дозволу да се такмиче на националном првенству, тј. које су извршиле
лиценцирање и добиле лиценцу од Савеза.
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Лиценцу може добити спортска организација која испуњава Законом прописане
услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне
услове утврђене од стране Савеза.
Члан 9.
У складу са Законом и правилима Савеза, спортска организација може добити
лиценцу ако испуњава услове:
1) спортске;
• има учлањене спортисте и води о њима посебна евиденција;
• да води Књигу чланова, где су уписани и сви спортсити и њихов статус и
права управљања и да ли имају закључене уговоре;
• уколико су са спортситом закључиле уговоре, да су депоновани и оверени од
стране Савеза;
2) инфраструктурне;
•

поседовање адекватног спортског објекта и спортске опреме у складу са
правилима Савеза;

3) односно персоналне и административне, односно организационе;
•
•
•
•
•

да има нагажоване спортске стручњаке и стручњаке у спорту;
да има лица која воде администартивне послове;
да има лица која се баве организацијом послова;
спортски стручњаци морају имати важеће лиценце издате од савеза;
ангажовани спортски стручњаци морају испуњавати услове из Закона и
правилника издатих од миниситарства и Савеза и мора се водити њихова
посебна евиденција и да су уписани у Књигу чланова са статусом и звањем

4) правни;
• мора да има Статут уређен у складу са законом и правилима Савеза;
• да уредно води Књигу чланова и Књигу одлука и о свим променама
обавештава Савез у року;
• да води Законом све прописане евиденције;
• да за регулисање одређених области има обавезно правилнике, поредвиђене
законом;
5) финансијски;
•

да има обезбеђена финансијска средства за редовно функционисање и
реализацију такмичења;
• да води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са
прописима о рачуноводтсву и ревизији који се односе на привредна друштва;
• да завршни рачун усваја Скупштина;
• да уколико добија финасијска средства уз буџета, обавезну врши ревизију и
ангажује овлашћеног ревизора.
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Члан 10.
Савез утврђује испуњеност услова из претходног члана.
Спортске организације, чланице Савеза су дужне да поднесу доказе о испуњености
услова из претходног става када подносе Захтеве за лиценцирање.
Управни одбор Савеза утврђује термин за лиценцирање спортских организација, који
најкасније може бити 30 дана пре почетка тамичења.
Термин за лиценцирање се обајављује на званичном сајту Савеза.
Приликом лиценцирања спортских организација се не плаћа посебна такса али се
подноси доказ да је уплаћена Савезу годишња чланарина, у противном се не може
извршити лиценцирање.
ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 11.
Савез у складу са Законом води систем такмичења и одговоран је за одржавање свих
такмичења у грани спорта рагби.
Савез може поверити вођење одређених такмичења удружењу или организацији коју су
основале спортске организације које учествују у такмичењу.
Члан 12.
Савез може као суорганизатора неког такмичења именовати неку своју чланицу, на
основу њеног упућеног писменог захтева Управном одбору Савеза.
Управни одбор доноси одлуку и услове о суорганизацији одређеног такмичења са
Савезом у складу са прописима Савеза.
Члан 13.
Свака спортска организација, уколико жели да организује било какво такмичење, или
путовати у иностранство на неко такмичење, мора тражити писмену дозволу Савеза, уз
пружање информација и опис какво је такмичење у питању.
Члан 14.
Уколико су Савез или спортска организација чланица Савеза организатор такмичења,
дужни су да имају запослено или ангажовано лице са спортским звањем у складу са
законом, које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника
спортских такмичења, као и лице са звањем спортског менаџера за оперативне,
односно извршне послове.
Члан 15.
Спортска сезона траје једну такмичарску сезону, ако спортским правилима
надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.
Члан 16.
Уколико Савез донесе измене система такмичења оне се могу применити најраније по
истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена.
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Пропозиције такмичења у надлежности националног гранског спортског савеза
утврђују се најкасније 30 дана пре почетка такмичења и не могу се мењати у току
такмичарске сезоне на коју се односе.
Члан 17.
Национално такмичење, као и сва остала такмичења у грани спорта рагби су аматерска.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За сва тумачења одредби овог Правилника је надлежан Управни одбор Савеза.
Члан 19.
Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли у седишту
Савеза.
Председник
____________
Стеван Илијашевић
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