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На основу Члана 47. Статута Рагби савеза Србије (РСС), Управни одбор РСС на 

седници одржаној 18.06.2017. донео је 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 

РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ 

На основу члана 47. став 1. тачка 5) Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби 

савеза Србије  на седници одржаној  06.03.2021.године, донео је измене и допуне 

Регистрационог правилника, пречишћен текст:  

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се правила регистрације играча, тренера, судија и делегата, 

уговори и статус играча, прелазак играча, лиценцирање, такмичарске легитимације и 

извештавање Комесара за регистрацију. 

Члан 2. 

Систем регистрације (Регистар) играча, тренера, судија, делегата и лекара је јединствен 

за целу територију Републике Србије. Регистар води КЗР или друго лице које овласти 

Управни одбор Савеза,  у даљем тексту КЗР. 

Регистар се води у електронској и папирној форми. 

Регистрацију и издавање лиценци играча, тренера, судија и делегата у првом степену 

обавља КЗР. 

На одлуку КЗР могуће је упутити жалбу Такмичарској комисији Савеза (ТК). Рок за 

подношење жалбе је 8 (осам) дана од дана достављања обавештења. Уз поднету жалбу 

уплаћује се такса која износи 6 (шест) бодова. Такса се уплаћује на рачун Рагби савеза 

Србије. Уколико се жалба прихвати, такса се враћа клубу. Такмичарска комисија има 

рок од 8 (осам) дана да одговори на поднету жалбу. Одлука Такмичарске комисије је 

коначна. 

2. ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 

Члан 3. 

Захтев за прву регистрацију играча подноси матични клуб на прописаном обрасцу 

(прилог 1 овог правилника). 

Захтев се подноси у 2 (два) примерка снабдевена потписом играча и оверена потписом 

заступника и печатом клуба. Уз Захтев се прилажу 2 (две) истоветне фотографије 

играча, не старије од 6 (шест) месеци и доказ о идентитету играча Извод из матичне 

књиге рођених (за лица млађа од 18 година) са уписаним ЈМБГ или очитана лична 

карта односно фотокопија личне карте (за лица старија од 18 година). 
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Након извршене регистрације КЗР враћа 1 (један) примерак Захтева клубу. У случају да 

је регистрација одбијена, доставља се писмено образложење  уз навођење разлога за 

одбијање регистрације. 

Члан 4. 

КЗР је дужан да изврши прву регистрацију играча у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања комплетне документације у такмичарском  периоду: 

 Од 01. марта до 30. јуна и  

 од 01. септембра до 30. новембра.  

Ван такмичарског периода рок за прву регистрацију играча може бити дужи, али тако 

да се све уредно предате регистрације морају извршити најкасније 8 (осам) дана пре 

почетка такмичења. 

3. УГОВОРИ ИГРАЧА СА КЛУБОВИМА 

Члан 5. 

КЗР оверава уговоре између клубова и играча и региструје их у Савезу на основу 

Правилника о закључивању Уговора са спортистима и стручњацима и њихово 

регистровање у Савезу од 07.12.2014. и измена и допуна овог правилника од 30.08.2016. 

Заведен Уговор се депонује и чува у Савезу, 2 (две) године након рока његовог истека. 

Члан 6. 

Уговор је ништав уколико није регистрован у Савезу у року од 8 (осам) дана од дана 

потписа свих уговорних страна. 

Приликом депоновања уговора, клуб је дужан да достави ИЗЈАВУ и наведе име и 

презиме лица за заступање, као и копију последњег решења о именовању лица за 

заступање, које је издала Агенција за привредне регистре.  

Члан 7. 

Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора 

између спортисте и спортске организације закључује се у писаној форми и оверава у 

складу са законом, а у противном је ништав. Уговор између спортисте и спортске 

организације потписују спортиста и лице овлашћено за заступање спортске 

организације. У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, 

споразумног раскида уговора или раскида уговора између спортске организације и 

спортисте због неиспуњења уговорних обавеза, спортска организација је дужна да о 

томе без одлагања обавести Савез. 

Члан 8. 
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У случају неиспуњења уговорних обавеза, у периоду од 3 (три) узастопна месеца, може 

се извршити раскид уговора одлуком надлежног суда или Сталне спортске арбитраже, 

чији је делокруг рада регулисан Статутом и Правилником о Сталној спортској 

арбитражи Олимпијског комитета Србије, у складу са законом. 

4. РЕГИСТРАЦИЈА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 

Члан 9. 

Страни држављани се региструју за клубове чланове Рагби савеза Србије под 

одредбама овог Правилника који важе за домаће играче и условима које прописује 

Светска рагби федерација (World Rugby). 

Члан 10. 

Страни држављани могу бити регистровани за клуб у Србији под следећим условима: 

1. Да имају писмену сагласност рагби савеза земље у којој су били претходно 

регистровани, да се могу регистровати за клуб у Србији (Образац Clearance World 

Rugby). 

2. Да имају потврду о сталном или привременом боравку у Србији. 

3. Да доставе документацију прописану Чланом 3. овог Правилника. 

Члан 10а. 

Страни држављани који нису били регистровани, односно који нису играли рагби, могу 

бити регистровани за клуб у Србији под следећим условима: 

1. Да имају писмену сагласност рагби савеза земље чији су држављани, да се могу 

регистровати за клуб у Србији (Образац Clearance World Rugby), или потврду да нису 

били регистровани. 

2. Да имају потврду о сталном или привременом боравку у Србији. 

3. Да доставе документацију прописану Чланом 3. овог Правилника. 

Члан 10б. 

Страни држављани који су наступали у земљи која нема регистрован савез или савез не 

води регистар играча могу бити регистровани за клуб у Србији под следећим условима: 

1. Да имају писмену сагласност клуба за који су претходно наступаали, да се могу 

регистровати за клуб у Србији (Образац Clearance World Rugby). 

2. Да имају потврду о сталном или привременом боравку у Србији. 

3. Да доставе документацију прописану Чланом 3. овог Правилника. 
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5. СТАТУС СЛОБОДНИХ ИГРАЧА 

Члан 11. 

Слободан играч је лице које није регистровано за клуб у Србији или иностранству. 

Слободни играчи могу бити регистровани за било који клуб у складу са Чланом 3. и 

Чланом 4. овог Правилника, без обзира на прелазни рок. 

Члан 12. 

Играчи регистровани за клуб који је изгубио статус члана Рагби савеза Србије добијају 

статус слободних играча даном престанка чланства клуба у Савезу. 

Уколико клуб члан Рагби савеза Србије не учествује у званичним такмичењима Савеза 

у периоду дужем од 6 (шест) месеци за одговарајућу узрасну категорију, играчи те 

категорије могу прећи у други клуб са статусом слободног играча. 

Члан 13. 

Уколико регистрован играч (без Уговора) не наступи у званичним такмичењима Савеза 

за клуб за који је регистрован,  у пероду од најмање 12 (дванаест) месеци, стиче статус 

слободног играча и може се регистровати за други клуб у складу са  Чланом 11. овог 

Правилника. 

Члан 14. 

Уколико играч добије исписницу из клуба за који је регистрован, он се може 

регистровати за други клуб са статусом слободног играча. Исписница се мора 

евидентирати у Савезу у року од 8 (осам) дана од дана издавања иначе је ништава. 

6. ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА ИЗ КЛУБА У КЛУБ 

Члан 15. 

Прелазак играча из клуба у други клуб обавља се у прелазним роковима и то: 

 Зимски прелазни рок: од 15. децембра до 15. јануара и 

 Летњи прелазни рок: од 01. јула до 15. јула 

Играчи под уговором могу прећи у други клуб под условима предвиђеним уговором, 

након истека уговора или поништајем уговора. 

Члан 16. 

Прелазак играча из једног у други клуб могућ је и ван прелазног рока уз сагласност 

клуба и уз поштовање овог Правилника. 

Број играча који могу бити регистровани за један клуб на основу овог члана, у току 

исте такмичарске сезоне, је: 
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 За играче млађе од 18 (осамнаест) година- 2 (два) играча 

 За играче старије од 18 (осамнаест) година- 4 (четири) играча 

Члан 17. 

Играч који прелази из једног у други клуб по било ком основу овог Правилника може 

само једном, у периоду између два зимска прелазна рока, прећи из клуба у клуб. 

Од 01. септембра па до почетка Зимског прелазног рока није могуће прећи из једног у 

други клуб по било ком основу. 

Члан 18. 

Поступак за прелазак играча из једног у други клуб је следећи: 

1. Играч и будући клуб, подносе заједнички захтев за издавање Исписнице (прилог 2 

овог правилника) досадашњем клубу. Исписница мора бити потписана од стране играча 

и оверена потписом Заступника и печатом новог клуба. Захтев за издавање исписнице 

доставља се мејлом клубу и Комесару за регистрацију Рагби савеза Србије. 

2. У случају да играч има неподмирене материјалне обавезе према дотадашњем клубу, 

не може се регистровати за нови клуб док обавезе у целости не измири. У овом случају 

дотадашњи клуб има рок од 8 (осам) дана да достави Комесару за регистрацију 

материјалне доказе о неподмиреним обавезама које има играч. Уколико дотадашњи 

клуб не достави материјалне доказе, сматра се да нема потраживања према играчу. 

Уколико играч одбије да измири материјалне обавезе, из било ког разлога, стиче право 

регистрације за нови клуб након 12 (дванаест) месеци од тренутка подношења захтева 

за Исписницом. 

3. У случају да је играч под дисциплинским поступком који је покренут од његовог 

дотадашњег клуба и који је покренут пре почетка прелазног рока, он се не може 

регистровати за нови клуб. Играч ће се регистровати за нови клуб након правоснажно 

окончаног дисциплинског поступка, о покретању поступка клуб је дужан да обавести 

Комесара за регистрацију. 

4. Играч се не може регистровати за нови клуб за време трајања дисциплинске казне 

коју му је изрекао матични клуб или Савез. 

5. Клуб има право на тренинг компензацију у складу са Чланом 19. овог Правилника. 

Након достављања захтева за Исписницу, дотадашњи клуб има рок од 8 (осам) дана да 

истакне захтев за тренинг компензацију и достави Комесару за регистрацију и новом 

клубу документацију предвиђену Чланом 21. овог правилника. Уколико дотадашњи 

клуб, у року, и на прописан начин не истакне захтев за тренинг компензацију, играч се 

може регистровати за нови клуб. Уколико нови клуб одбије да исплати тренинг 

компензацију, а играч остане при захтеву за Исписницу, стиче право наступа за нови 

клуб након 12 (дванаест) месеци. 
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6. Уколико на захтев из става 1. овог члана, који се доставља мејлом на званичну е-маил 

адресу клуба и на званичну е-маил адресу Комесара за регистрацију, дотадашњи клуб 

не одговори у року од 8 (осам) дана, а не постоје услови из ставова 3. и 4. овог члана, 

играч стиче право регистрације за нови клуб на основу Члана 15. овог Правилника. 

Član 19. 

Клуб  у коме је играч трениран у млађим категоријама, у узрасту од 10. до 18. године 

старости, има право на надокнаду за тренинг и развој играча (тренинг компензација), за 

сваку годину тренирања, код првог преласка играча у други клуб, уз испуњење 

следећих услова: 

1. Уколико се клуб такмичио у званичним такмичењима Савеза у одговарајућој 

узрасној категорији играча; 

2. Уколико је играч наступио на најмање 3 званичне утакмице у Првенству или Купу 

Србије у једној такмичарској сезони у одговарајућој такмичарској категорији; 

3. Уколико је играч наступио за клуб у званичним такмичењима Савеза у претходих 12 

(дванаест) месеци; 

4. Уколико је играч млађи од 23 (двадесеттри) године. 

Члан 20. 

Тренинг компензација је изражена у бодовима, за сваку годину тренирања, уз учешће 

на званичним такмичењима Рагби савеза Србије: 

 Петлићи- 5 бодова 

 Пионири- 5 бодова 

 Кадети- 10 бодова 

 Јуниори-15 бодова 

Уколико је играч наступио за јуниорску (У18) или младу (У20) репрезентацију Србије, 

за сваку одиграну утакмицу додаје се по 5 бодова. 

Члан 21. 

Након пријема захтева за Исписницу из Члана 18. овог Правилника, дотадашњи клуб 

истиче захтев за тренинг компензацију, уз достављање следеће документације: 

1. Попуњен и оверен образац Захтев за тренинг компензацију (прилог 3 овог 

правилника); 

2. Записнике са званичних такмичења Рагби савеза Србије, на основу којих се доказује 

право клуба на тренинг компензацију за сваку сезону за коју се потражује 

компензација; 
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3. Записнике са утакмица у претходних 12 (дванаест) месеци којима се доказује да је 

играч активан; 

4. Записнике са међународних утакмица на којима је играч наступио за репрезентацију, 

уколико се потражује тај део компензације. 

Дотадашњи клуб има рок од 8 (осам) дана да достави комплетну документацију 

Комесару за регистрацију. Уколико клуб не достави документацију у року или не 

достави комплетну документацију, сматра се да не потражује тренинг компензацију и 

нема право на накнадна потраживања. 

Члан 22. 

КЗР, након пријема комплетне документације, утврђује веродостојност достављене 

документације и доноси одлуку о износу тренинг компензације. Одлуку доставља 

путем мејла дотадашњем и новом клубу. 

Дотадашњи и нови клуб имају право жалбе на одлуку Комесара за регистрацију, коју 

подносе Такмичарској комисији Рагби савеза Србије у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања одлуке.  Уз поднету жалбу уплаћује се такса која износи 6 (шест) бодова. 

Такса се уплаћује на рачун Рагби савеза Србије. Уколико се жалба прихвати, такса се 

враћа клубу. Такмичарска комисија има рок од 8 (осам) дана да одговори на поднету 

жалбу. Одлука Такмичарске комисије је коначна. 

Након коначног утврђивања износа тренинг компензације, нови клуб има рок од 8 

(осам) дана да изврши уплату на рачун дотадашњег клуба. Када се уплата изврши, нови 

клуб доставља Комесару за регистрацију доказ о извршеној уплати и након тога играч 

може бити регистрован за нови клуб, уколико су испуњени остали услови из Члана 18. 

овог Правилника. 

Члан 23. 

Играч може бити регистрован за инострану екипу под следећим условима: 

1. Да има писмену сагласност свог матичног клуба за прелазак у инострани клуб; 

2. Да су испуњени сви услови из Члана 18. овог Правилника; 

3. Да су испуњени услови из правила World Rugby о преласку играча. 

Сагласност за одлазак играча у иностранство даје Генерални Секретар Савеза. 

Члан 24. 

Играч који је искључен из клуба не може се регистровати ни за који други клуб у 

Србији, као и у иностранству, у трајању од 180 (стоосамдесет) дана од дана 

правоснажне одлуке о искључењу. 

7. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЗА ДРУГИ КЛУБ 
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Члан 25. 

Уз сагласност матичног клуба, играч може наступити за други клуб на основу лиценце. 

Играч може бити лиценциран за други клуб само уколико његов матични клуб не 

учествује у такмичењу за које се играч лиценцира. 

Лиценца се издаје на захтев матичног клуба уз подношење следеће документације: 

 Обрасца за лиценцирање оверена од стране оба клуба и потписана од стране 

играча (Прилог 4 овог правилника); 

 Важећег лекарског прегледа. 

Када наступа за други клуб на основу лиценце, играч мора имати код себе такмичарску 

легитимацију и важећу лиценцу којом му се дозвољава наступ за други клуб. 

8. СИСТЕМ ДВОЈНОГ ЛИЦЕНЦИРАЊА ЗА КЛУБОВЕ У РАЗЛИЧИТОМ РАНГУ 

ТАКМИЧЕЊА 

Члан 26. 

Сваки клуб може лиценцирати одређени број играча за наступ за други клуб или екипу 

који се такмичи у другом рангу такмичења. Лиценцирање се обавља пред почетак 

сезоне, а најкасније до прве утакмице у сезони. 

За издавање Двојне лиценце потребно је испуњење следећих услова: 

 Да се клубови такмиче у различитом рангу такмичења; 

 Образац  за лиценцирање оверен од стране оба клуба и потписан од стране 

играча (прилог 4 овог правилника); 

 Да оба клуба испуњавају бројчано ограничење за свој ранг такмичења; 

 Важећи лекарски преглед. 

Члан 27. 

Број играча који се на основу Двојне лиценце могу лиценцирати дефинисан је 

Пропозицијама такмичења. 

9. РЕГИСТРАЦИЈА ТРЕНЕРА 

Члан 28. 

Комисија за издавање дозвола за рад Рагби савеза Србије процењује испуњеност услова 

прописаних Правилником о дозволи за рад рагби спортских стручњака за издавање, 

обнављање или одузимање дозволе за рад тренерима. 

Регистар тренера води Комесар за регистрацију на основу одлука Комисије за издавање 

дозволе за рад. 

Члан 29. 
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Спортски стручњаци (тренери) морају испуњавати услове предвиђене Правилником о 

дозволи за рад рагби спортских стручњака и морају поседовати Дозволу за рад важећу 

за категорију коју тренирају. 

Члан 30. 

Дозвола за рад обавезно садржи: назив - Рагби савез Србије; име и презиме спортског 

стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности; место за 

фотографију спортског стручњака; послове који могу на основу дозволе да се обављају; 

печат и потпис Председника Савеза. 

Члан 31. 

Ни једна екипа не може учествовати у званичним такмичењима Рагби савеза Србије, 

уколико нема регистрованог тренера са одговарајућом Дозволом за рад. 

10. РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА 

Члан 32. 

Регистар судија води КЗР на основу Правилника о номенклатури звања рагби судија. 

Рагби судије морају испуњавати услове предвиђене Правилником о дозволи за рад 

рагби судија и морају поседовати Дозволу за рад важећу за категорију коју суде. 

Члан 33. 

Дозвола за рад обавезно садржи: назив - Рагби савез Србије; име и презиме рагби 

судије; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности; место за фотографију; 

ранг такмичења који могу на основу дозволе да суде; печат и потпис Председника 

Савеза. 

11. РЕГИСТРАЦИЈА ДЕЛЕГАТА 

Члан 34. 

Регистар делегата води КЗР на основу Правилника о дозволи за рад делегата на рагби 

утакмицама. 

Члан 35. 

Делегати морају испуњавати услове предвиђене Правилником о дозволи за рад делегата 

на рагби утакмицама и морају имати важећу Дозволу за рад. 

12. ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

Члан 36. 

Такмичарска легитимација обавезно садржи: Име и презиме играча, име једног од 

родитеља, датум и место рођења, Јединствени матични број грађана (број пасоша за 



10 
 

странце), број легитимације, рок важности лекарског прегледа, категорија за коју има 

право наступа, клуб за који је играч регистрован и фотографију играча формата 3 x 3.5 

сантиметра. 

Члан 37. 

Такмичарска легитимација је власништво Савеза и матични клуб је дужан да је достави 

Комесару на захтев. 

Уколико клуб изгуби такмичарску легитимацију или одбије да је достави КЗР, плаћа 

казну у износу од 1 (једног) бода. Казну изриче КЗР по службеној дужности. 

Члан 38. 

На званичним утакмицама Рагби савеза Србије сваки играч је дужан да поседује 

Такмичарску легитимацију. Уколико играч наступи на утакмици без Такмичарске 

легитимације, клуб за који је наступио, плаћа казну у износу од 2 (два) бода. 

13. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

Члан 39. 

Спортски лекарски прегледи се обављају у складу са Законом о спорту Републике 

Србије у установама које су лиценциране за тај посао. 

Лекарски преглед се потврђује на обрасцу Рагби савеза Србије (прилог 5 овог 

правилника), који оверавају Специјалисти спортске медицине запослени у 

одговарајућој установи. 

Члан 40. 

Лекарски прегледи се региструју у Рагби савезу Србије и на основу њих се потврђује 

право наступа играча. Лекарски прегледи који нису регистровани у Савезу сматрају се 

неважећим. 

Регистрацију лекарских прегледа обавља КЗР. 

Лекарски прегледи се чувају у Рагби савезу Србије 3 (три) године након истека важења 

прегледа. 

Члан 41. 

На званичним утакмицама Рагби савеза Србије сваки играч је дужан да поседује важећи 

лекарски преглед. Уколико се испостави да је на утакмици наступио играч без важећег 

лекарског прегледа, делегату утакмице се одузима Дозвола за рад. 

14. ИЗВЕШТАЈИ КОМЕСАРА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 42. 
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Комесар за регистрацију објављује редовне месечне извештаје који садрже следеће 

информације: Списак регистрованих играча по клубовима, податке о преласцима из 

клуба у клуб, податке о издатим лиценцама за наступ за други клуб, о издатим 

дозволама за наступ за старију категорију (на основу Пропозиција такмичења), о 

издатим двојним лиценцама, списак издатих Дозвола за рад тренера, судија и делегата. 

Комесар извештаје доставља свим члановима Савеза, путем е-маила, најкасније до 05. у 

месецу за претходи месец. 

15. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43. 

Износ вредности бода утврђује Управни одбор Рагби савеза Србије. 

Члан 44. 

За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор Рагби савеза Србије. 

Члан 45. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Регистрациони правилник Рагби 

савез Србије од 04.05.2015. 

Члан 46. 

Клубови који имају дуговања према Савезу или према другим клубовима, не могу 

регистровати играче по било ком основу. 

Потврду о дуговањима издаје Генерални Секретар Савеза, на захтев клуба или по 

службеној дужности. 

Члан 47. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на званичном сајту 

Савеза. 

У Београду 06.03.2021.         Игор Стојадиновић, Председник 
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Прилог 1 Регистрационог правилника РСС-   ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИГРАЧА          
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИГРАЧА 

Прилог 1 Регистрационог правилника Рагби савеза Србије          

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ИГРАЧА 
 Презиме:  

Име:  

Име једног 
родитеља/старатеља: 

 

Датум рођења:  

Место рођења:  

Држављанство:  

Матични број:  

Број пасоша (за странце):  

Адреса:  Пол: М Ж 

Телефон:  Е-маил:  

Датум 

потписа: 

 Потпис 

играча: 

 

ИЗЈАВА КЛУБА 
 

Рагби клуб ________________________ потврђује да је наведени играч члан нашег 

клуба, и да су горе наведени лични подаци играча тачни. 

 

Датум:   

 

МП 

 

 

Потпис Заступника клуба:  

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ 
Број Такмичарске легитимације: / 
Клуб:  Датум регистрације:  

ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

 

Комесар за регистрацију Рагби савеза Србије је утврдио да наведени играч испуњава 

све потребне услове, те доноси одлуку да се играч региструје по члану ____ 

Регистрационог правилника РСС. 

 

Комесар за регистрацију Рагби савеза Србије је утврдио да наведени играч не испуњава 

следеће услове за регистрацију: _________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Место:  Датум: Потпис КЗР:  

МП  
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Прилог 2 Регистрационог правилника РСС- ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПИСНИЦЕ          

 

Упућује се клубу:_____________________ из __________________ 

                                                (назив дотадашњег клуба)                                    (место) 

Дана: ____________________;        

            (датум достављања захтева)  

Достављено путем е-маила:___________________________________                             

                                                     (уписати е-маил адресу на коју је послат захтев) 

На основу одлуке _________________________из_________________ 

                                        (име и презиме играча) 

и Рагби клуба ________________________________ а на основу  

                                               (назив новог клуба) 

Члана 18. Регистрационог Правилника РСС, обраћају Вам се са захтевом за издавање  

И С П И С Н И Ц Е 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ИГРАЧА: 

 

1. Име (име једног од родитеља) и презиме играча__________________________ 

2. ЈМБГ _______________________ 

3. Број Такмичарске легитимације _______________ 

4. Последња сезона у којој је наступао и датум задњег наступа__________________ 

5. Статус који је играч имао  АМАТЕР               ПРОФЕСИОНАЛАЦ 

6. Уговор ДА од ______________ до _______________         НЕ 

(ако се заокружи ДА, уписати датуме) 

Напомена: Све рубрике морају бити попуњене. 

 

ИГРАЧ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КЛУБА 

 (М.П.) 

_______________________ _________________________ 
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Прилог 3 Регистрационог правилника РСС- ЗАХТЕВ ЗА ТРЕНИНГ КОМПЕНЗАЦИЈУ          

Рагби клуб :______________________ из _________________________ 

На основу Захтева за издавање исписнице достављеног дана________________ 

за играча________________________ регистрованог под бројем ____________________                    

,                 (име и презиме играча)                                    (број Такмичарске легитимације) 

 

истиче 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРЕНИНГ КОМПЕНЗАЦИЈЕ 

На основу чланова 19. и 20. Регистрационог правилника Рагби савеза Србије 

потражујемо надокнаду за тренинг и развој играча, на основу наступа на следећим 

званичним такмичењима Рагби савеза Србије: 

Категорија Сезоне Датуми наступа на минимум 3 утакмице Бодова 

Петлићи    

Пионири    

Кадети    

Јуниори    

 

Играч је стекао статус јуниорског (У18) и/или младог (У20) репрезентативца Србије, 

као играч нашег клуба,  на следећим утакмицама: 

1: ___________________________________ 

2: ___________________________________ 

3: ___________________________________ 

4: ___________________________________ 

5: ___________________________________ 

6: ___________________________________ 

Укупно потражујемо ________ бодова и захтевамо да се припадајући износ уплати на 

текући рачун Клуба број: ___________________________________________________. 

Уз Захтев достављамо записнике са утакмица којима доказујемо право клуба на 

тренинг компензацију. 

Датум: ____________ 

Потпис Заступника клуба: _________________            МП 
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Захтев за лиценцирање играча 

Прилог 4 Регистрационог правилника РСС 

 

РАГБИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 
 

Број легитиације  
Име и Презиме  
Датум рођења  
Матични број  

Датум регистрације  
Матични клуб  

 
Изјава матичног клуба: 

 

Сагласни смо да наш горе наведени играч наступа на основу лиценце за рагби клуб 

__________________________ у сезони ___________. 

 
 И г р а ч Матични клуб 

 (М.П.) 

 ____________________ _____________________ 

 

 

Изјава новог клуба: 

 

Сагласни смо да горе наведени играч наступа на основу лиценце за рагби клуб 

__________________________ у сезони _______________ 

 
 И г р а ч Нови  клуб 

 (М.П.) 

 ____________________ _____________________ 

 

 

Лиценциран за нови клуб:  

Категорија:  

Право наступа важи до:  

 

Уз захтев за лиценцирање играча обавезно се доставља потврда о извршеном лекарском 

прегледу. Лиценца важи искључиво уз Такмичарску легитимацију. 

 

 

___________, ________________ 

(Место)                (Датум) 

(М.П.)                                 Комесар за регистрацију 

 

Број лиценце:                /  

Лекарски преглед: 
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Прилог 5 Регистрационог правилника Рагби савеза Србије 

 

Образац потврде здравствене способности играча 

 

Извештавамо Вас да је:  

 

__________________________________                                                                             

(име и презиме играча) 

 

 

Рођен-а: ___________________(уписати датум рођења) 

 

 

Члан Рагби клуба _______________________(уписати име клуба) 

 

 

Способан        Ограничено способан          Неспособан 

 

За тренинг и такмичење у Рагбију. 

 

Потврда важи до: ______________ (уписати датум истека важења потврде). 

 

 

 

Место прегледа: _______________ 

 

 

Датум обављеног прегледа: ______________ 

 

 

Потпис и печат лекара: ___________________     МП 

 

 

 

 

 

 

Попуњава Комесар за регистрацију Рагби савеза Србије: 

 

Клуб: ______________________ 

 

 

Деловодни број Прегледа: _____________________ 

 

 

Број Такмичарске легитимације: ________________ 

 

 

 

 

 

 

  


