ПРАВИЛНИК О СТАТУСУ, РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ
НАСТУПА ИГРАЧА РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Београд, 2011.

На основу члана 36. Статута Рагби 13 Федерације Србије, Скупштина Рагби 13 Федерације
Србије на својој седници одржаној 11. децембра 2011. године донео је одлуку да се усвоји
ПРАВИЛНИК О СТАТУСУ, РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА ИГРАЧА
РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови за регистрацију свих основних и придружених
рагби 13 организација и
играча учлањених у Рагби 13 Федерације Србије (у даљем тексту: Федерација) преко
чланства у основној организацији.
Члан 2.
Основна рагби 13 организација је рагби 13 клуб (у даљем тексту: основна организација)
Члан 3.
Рагби 13 клуб је самостална спортска организација. Рагби 13 клуб мора имати свој Статут и
остала нормативна акта и мора бити регистрован код Агенције за привредне регистре
Републике Србије.
Члан 4.
Придружена рагби 13 организација може бити регионална, градска или општинска рагби 13
федерација и струковне рагби 13 организације: судијска, тренерска, делегатска (у даљем
тексту: придружена организација).
Члан 5.
Регионална, градска и општинска рагби 13 Федерација: оснивају се само ако на подручју
одређене регије, града или општине постоје и делују најмање 3 (три) основне организације.
Регионалне, градске или општинске рагби 13 Федерације морају бити регистровани код
надлежног органа у складу са Законом.

Члан 6.
Струковне рагби 13 организације (тренерска, судијска, делегатска, лекарска...) се оснивају у
складу са Законом и своју самосталност остварују путем Статута Федерације и других
нормативних аката Федерације.
Члан 7.
Свака основна и придружена организација мора бити регистрована код Федерације и

уписане у Књигу чланова Федерације. Регистрацију основних и придружеих организација
обавља Управни одбор Федерације.
Члан 8.
Да би основна и придрузена организација могла бити регистрована код Федерације
потребно је да у писменом захтеву за регистрацију приложи следећу документацију:
- Статут;
- Потврду о регистрацији од Агенције за привредне регистре Републике Србије.
Члан 9.
Општинске, градске и регионалне Федерације дужни су да воде евиденцију о својим
регистрованим основним организацијама. Струковне рагби 13 организације (тренерска,
судијска, делегатска, лекарска...) дужне су да воде евиденцију о својим члановима.

Члан 10.
Систем регистрације играча, тренера, делегата и лекара јединствен је за целу територију
Републике Србије. Комесар за такмичење води евиденцију регистрованих играча, тренера,
делегата и лекара.
Федерације утврђује облик, величину и садржај такмичарске легитимације (у даљем тексту:
легитимација) и једина их издаје основним организацијама на њихов писмени захтев. Поред
такмичарске легитимације Федерација издаје и лиценце за наступ играча у појединим
категоријама и врши лиценцирање службених лица (тренера, судија, делегата и лекара)
Поседовање легитимације и лиценце је услов за наступ на службеним утакмицама
Федерације.
Члан 11.
Регистрацију играча обавља Комесар за такмичење Федерације (у даљем тексту Комесар)
Регистрација играча важи за сезону пролеће-јесен и мора се након истека јесењег дела
сезоне продужити њена важност
Лиценцирање тренера, судија, делегата и лекара обавља Комесар. Лиценца важи за текућу
сезону.
Продужење регистрације или лиценце обавља Комесар.
Члан 12.
Захтев за регистрацију играча подноси основна организација.

Захтев се подноси у 1 (један) примерка попуњеног и овереног регистрационог картона од
стране основне организације. Уз захтев се прилаже 1 (једна) истоветне фотографље играча.

Комесар Федерације након извршене регистрације играча копију регистрационог картона
враћа основној организацији уз доставу легитимације, а 1 (један) примерак регистрационог
картона задржава за себе ради евиденције регистрованих играча.
За играче под уговором приликом регистрације или продужења регистрације подносе се 3
(три) примерка уговора, од којих Комесар 2 (два) оверава и враћа клубу (по један за играча
и клуб), а 1 (један) остаје Федерације ради евиденције.
Код прве регистрације играча млађег од 14 (четрнаест) година, уз документацију наведену у
ставу 2. овог члана, потребно је прилозити и фотокопију извода из матичне књиге рођених
и сагласност родитеља.
Уз сваки захтев за регистрацију играча подноси се доказ о уплати таксе за регистрацију
играча. Висину таксе одредује Управни одбор Федерације својом одлуком.
Члан 13.
Играч и основна организација могу склопити уговор, професионални или аматерски у
складу са Законом о спорту. (у даљем тексту: играч под уговором).
Играчи који немају склопљене уговоре са основном организацијом, сматрају се слободни
играчи. Играч под уговором, по истеку уговора или по престанку важности уговора, постаје
слободни играч.
Члан 14.
Уговор између играча и основне организације може бити склопљен на рок од најмање 6
(шест) месеци, а највише 4 (четри) године, с тим да уговор мора престати 1 (један) дан пре
почетка зимског прелазног рока. (31 .децембар)

Члан 15.
Комесар је дужан да извршити регистрацију играча и упутити је подносиоцу захтева у року
од 8 (осам) дана од дана када је примљен захтев за регистрацију играча.
У случају да не може да региструје играча Комесар је дужан у року од 8 (осам) дана од дана
пријема захтева за регистрацију исти вратити подносиоцу захтева са писменим
образложењем због којих разлога одредени играч није регистрован.
Комесар је дужан да једном месечно путем извештаја Комесара за такмичење доставити
списак свих регистрованих играча.

Члан 16.
Уз сагласност матичног клуба играч може наступити за други клуб на основу лиценце. Ова
лиценца се издаје на захтев матичног клуба уз подношење следеће документације
- писменог захтева клуба за који ће играч наступати;
- писменог одобрења матичног клуба;
- писмене сагласности играча да жели да наступа за други клуб.
Лиценца може бити издата:

1. до провог прелазног рока;
2. до краја такмичарске сезоне.
Члан 17.
На основу лиценце играч може наступати за два клуба у две различите старосне категорије
и то:
- сениорској и јуниорској конкуренцији;
- јуниорској и кадетска конкуренцији.
Лиценцирање млађих играча могуће је сагласно осталим нормативним актима Федерације
ПООР13У, Пропозиција такмичења млађих категорија као и посебним одлукама Управног
одбора.
Играч стиче право наступа даном пријема такмичарске легитимације или лиценце.

Члан 18.
Прелазак играча изједне у другу основну организацију обавља се у прелазном року и то:
- зимски прелазни рок од 01. јануара до 15. фебруара;
- летњи прелазни рок од 01. јула до 15. августа.
Игрчи под уговором могу прећи у другу основну јединицу под условима предвиђеним у
уговору, након истека уговора,или престанка његове важности.

Члан 19.
За прелазак слободних играча из једне у другу основну организацију у зимском и летњем
прелазном роили није потребна сагласност матичне основне организације.
Члан 20.
Прелазак играча из једне у другу основну организацију могућ је и ван прелазних рокова.
За овакав прелазак играча из једне у другу основну организацију потребна је сагласност
матичне основне организације.
Члан 21.
Играч који прелази изједне у другу основну организацију по било ком основу овог
Правилника може само једном, прећи из једне у другу основну организацију у току једне
сезоне. Након 15. августа текуће године, није могуће прећи из једне у другу основну
организацију по било ком основу.
Члан 22.
Поступак за прелазак играча из једне у другу основну организацију је следећи:
1. Играч и будућа основна организација, подносе заједнички захтев дотадашњој основној
организацији за издавање исписнице.
Уколико се дотадашња основна организација сагласи, играч стиче право наступа на основу
члана 16. овог Правилника.
2. У случају да играч има неподмирене материјалне обавезе према дотадашњој основној
организацији исти се може регистровати за основну организацију с тим да нема право
наступа док не измири обавезе према дотадашњој основној организацији.
У овом случају потребно је да дотадашња основна организација достави Комесару
материјалне доказе о неподмиреним обавезама које има играч који одлази из ње. Тек након
што је играч измирио материјалне обавезе према својој дотадашњој организацији Комесар
издаје легитимацију са којом се потврђује право наступа. Уколико играч одбије да измири
материјалне обавезе из било ког разлога, стиче право наступа за нову основну организацију
након 1 (једне) године.
3. У случају да је играч под дисциплинским поступком који је покренут од стране његове
дотадашње организације и који је покренут пре почетка прелазног рока, исти се не може
регистровати за нову основну организацију. Исти ће се регистровати за нову основну
организацију након правноснажно окончаног дисциплинског поступка.
4. Играч се не може регистровати за нову основну организацију за време трајања
дисциплинске казне коју му је изрекла матична основна организација или Федерације.

5. Уколико на захтев из става 1. овог члана, који се подноси препорученом пошиљком,
дотадашња основна организација не одговори у року од 8 (осам) дана, а не постоје услови
из ставова 2, 3 и 4 овог члана играч стиче право наступа на основу члана 16. овог
Правилника.
Члан 23.
Исписница се може издати играчу као посебан документ или се исписница уноси у
легитимацију уз одговарајући печат и потпис.
Исписницу је овлашћен да потпише законски заступник основне организације.
Члан 24.
Играч који се налази на одслужењу војног рока не може наступтии за основну организацију
у званичним такмичењиина Федерације без сагласности војних власти.
Члан 25.
Страни играчи могу бити регистровани за основне организације.
Члан 26.
Играч може бити регистрован за инострану екипу под следећим условима:
1. да има писмену сагласност своје матичне основне организације за прелазак у инострани
клуб;
2. да је измирио све материјално-финансијске обавезе према својој матичној организацији;
3. да испуњава услове Рагби лига меџународне федерације и Рагби лига федерације Европе
о преласку играча;
4. даје исписан из регистра играча Федерације.
Регистрацијом за инострану екипу играч губи право наступа за свој матични клуб у
домаћем такмичењу.
Члан 27.
Играч који је искључен из основне организације не може се регистровати ни за коју другу
основну организацију у Републици Србији као ни у иностранству у трајању од 180
(стоосамдесет) дана од дана правноснажне одлуке о искљуцењу.
Након истека овог рока за регистрацију овог играча примењују се одредбе овог
Правилника.

Члан 28.
Играч може наступати за другу основну организацију као гост, на пријатељским или
међународним утакмицама, само по одобрењу своје основне организације.
Члан 29.
На извршену регистрацију играча може се поднети жалба.
Жалба се подноси Такмичарско-дисциплиској комисији Федерације (ТКД) у року од 8
(осам) дана од дана пријема обавештења. Приликом подношења жалбе плаћа се такса на
жалбу. Висину таксе на жалбу утврђује Управни одбор својом одлуком. Уколико се жалба
прихвати такса се враћа.
Жалбу на регистрацију играча може поднети дотадашња основна организација или играч
који прелази из једне у другу основну организацију. Жалба на регистрацију играча не
задржава право наступа играча за регистровани клуб.
Члан 30.
ТКД мора донети одлуку по жалби на регистрацију играча у року од 3 (три) дана од дана
пријема жалбе.
На одлуку ТКД могуће је уложити приговор Управном одбору Федерације у року од 8
(осам) дана од дана пријема првостепене одлуке. На уложени приговор не плаћа се такса на
жалбу. Одлука Управног одбора Федерације је коначна.
Члан 31.
Овај Правилник ступа на снагу 11. децембра 2011. године
У Београду, 11. децембра 2011. године
Рагби 13 Федерација Србије
Предраг Пантић
Председник

