У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 20.03.2017. године, усвојио пречишћени

Правилник о условима и начину регистровања
спортиста и спортских тренера за спортску
организацију, укључујући регистровање страних
спортиста, као и о начину и поступку регистровања
уговора између спортиста и спортске организације
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту Правилник о регистрацији и лиценцирању)
се прописују услови и начин регистровања и лиценцирања спортиста и спортских
тренера за спортску организацију, укључујући регистровање страних спортиста, као и о
начину и поступку регистровања уговора између спортиста и спортске организације,
жалбени поступак, рад органа за регистрацију и начин вођења евиденције.
Члан 2.
Мачевалачке организације су самосталне организације које су уредно
регистроване у Агенцији за привредне регистре, Републичком Министарству за
Омладину и Спорт и другим надлежним органима.
Члан 3.
Све основне и удружене мачевалачке организације и њихови чланови подлежу
обавези регистровања и морају се уписати у регистар код надлежног регистрационог
органа МСС.
Члан 4.
Регистри утврђени овим Правилником су јавне књиге које воде надлежни
регистрациони органи МСС.
Регистри се воде на начелима: обавезности, јавности и претпостављене истине.
Упис се врши на основу пријава уз коју се подносе исправе у оригиналу или
фотокопији од стране мачевалачке организације која се уписује.

Члан 5.
Регистри основних организација (клубова, актива, секција) се воде у МСС.
У смислу одредбе предходног става води се и регистар чланова (такмичара,
судија, тренера и спортских радника).
Члан 6.
Приликом регистрације основне организације или појединца, обавезна је уплата
таксе за регистрацију. Висину регистрационе таксе клубова и такмичара одређује
Управни одбор Тарифним правилником МСС пре почетка прелазног рока за наредну
сезону.
Регистрационе таксе се уплаћују приликом регистрације основне организације
или индивидуалног члана, у противном регистрација се неће извршити.
Члан 7.
Такмичарска сезоне у мачевању траје од 01. септембра текуће до 31. августа
идуће године.
Члан 8.
Индивидуални чланови и екипе мачевалачких клубова могу наступати само са
исправном регистрацијом и лиценцом за ту такмичарску сезону.

РЕГИСТРАЦИЈЕ
Регистрација организација
Члан 9.
Регистрација основних мачевалачких организација врши се на основу пријаве, уз
коју се прилажу следећа документа:
1. Статут организације,
2. Копија решења о регистровању у Агенцији за привредне регистре,
3. Записник са Оснивачке Скупштине клуба,
4. Захтев за регистрацију клуба са подацима: назив клуба, место, адреса

седишта клуба, као и подаци о председнику и секретару клуба,
5. Изјава о прихватању Статута и свих правних аката МСС-а,
6. Уредно попуњен формулар за пријем клубова у члансво МСС.

Документација се доставља у папирној форми са потписом и печатом клуба,
канцеларији Савеза и у електронској форми на е-маил Савеза, током целе године када
се врши и уплата таксе за регистрацију клуба.
Члан 10.
Свака основна организација дужна је да пријави промене у организовању.
Пријаве за упис насталих промена се прилажу уз примерак одлуке или другог акта, на
основу којег је извршена промена, те попуњени образац основних података о
организацији (у којој се уносе настале промене). Рок за подношење пријаве промене је
30 (тридесет) дана од дана извршене промене.
Члан 11.
Уколико надлежни организациони орган (канцеларија МСС) утврди да уз
пријаву недостају потребни прилози или постоје друге мањкавости, даће рок од 15
(петнаест) дана подносиоцу пријаве да недостатке отклони.
Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у оствареном року, сматраће се
да пријава није ни поднета.
Члан 12.
У свим случајевима регистрације организција, надлежни органи за регистрацију
дужни су издати потврду о започетој регистрацији.
На првој следећој седници, Управни одбор МСС донеће одлуку о пријему новог
члана-клуба у МСС.
Новопримљени клуб стиче право учешћа у управљању МСС, Управном одбору и
другим комисијама тек када се испуне услови, прописани Статутом и Правилником о
раду комисије за пријем и преиспитивање статуса клубова.

Регистрација чланова

Члан 13.

Право на чланство у мачевалачком клубу или у Савезу у својству физичког лица
(члан 22. Статута МСС) имају сва физичка лица без обзира на старост (индивидуални
чланови).
Услови чланства у мачевалачком клубу ближе се одређују правним актима тог
клуба.
Само регистровани индивидуални чланови клуба могу исти заступати.
Регистрацију индивидуалних чланова клубова врши канцеларија МСС.

Члан 14.
Један индивидуални члан не може бити истовремено регистрован за два
мачевалачка клуба у Србији.
Члан 15.
Након извршене регистрације индивидуалном члану се издаје чланска књижица.
Облик и садржај књижице прописује Управни одбор МСС.
Члан 16.
Индивидуални члан који се налази под казном или суспензијом може бити
регистрован за други клуб и пре истека казне, односно скидања суспензије, ако
испуњава остале услове неопходне за регистрацију, с тим да му казна или суспензија
важи до истека њеног рока и у новорегистрованом клубу.
Члан 17.
За индивидуалног члана који се први пут региструје, клуб је дужан да поднесе:
1. Уредно попуњен формулар за регистрацију,
2. Извод из матичне књиге рођених (за пионире, кадете и јуниоре), односно
фотокпију личне карте за сениоре, тј. пунолетне,
3. Две фотографије величине 3 цм са 4 цм, које не могу бити старије од 6 (шест)
месеци.
Материјал се доставља Савезу у писаној форми, и може се доставити само преко
клуба за који се региструје.
Члан 18.
За индивидуалног члана који се пререгиструје из једног клуба у други, нови клуб
је дужан да достави следећу документацију:
1. Уредно попуњен формулар - Захтев за пререгистрацију члана, потписан од
стране правног заступника клуба у који такмичар прелази.
2. Исписницу из старог клуба или копију захтева којим је тражио исписницу уз
предочење доказа да је и када је захтев уручен (препорука ПТТ са
повратницом, са датумом);
3. Фотографију величине 3 цм са 4 цм, не старију од 6 (шест) месеци;
4. Приликом регистрације за нови клуб плаћа се такса чију висину одређује
Управни одбор Тарифним правилником МСС.

Члан 19.
Одлуку о регистрацији члана, односно продужењу регистрације, доноси
надлежни регистрациони орган, најкасније у року од 5 (дана) рачунајући од дана
пријема пријаве за регистрацију.
Даном регистрације за нови клуб исти престаје бити члан ранијег клуба, без
обзира да ли стиче право наступа одмах или касније без обзира на врсту такмичења.
Одлука о регистрацији уписује у легитимацију МСС.
Одложиће се доношење одлуке о регистрацији, када члан не донесе сва
документа предвиђена овим Правилником.

Члан 20.
Лиценцирање такмичара може се вршити током читаве сезоне.
Такмичар-члан клуба који није лиценциран 4 (четири) године узастопце, може
променити клуб без ограничења, односно исписнице.
Члан 21.
За сваког регистрованог такмичара издаје се такмичарска књижица у којој је
назначен датум регистрације и датум када регистровани такмичар стиче право наступа.
За сваку обнову регистрације у такмичарску књижицу уписује се текућа година.
За сваког регистрованог такмичара, приликом промене клуба, издаје се
такмичарска књижица као код прве регистрације, а дотадашња књижица депонује се у
архив органа за регистрацију МСС.
Члан 22.
Непотпун и неуредан регистрациони материјал не узима се у поступак.

Регистровање уговора између члана и клуба
Члан 23.
Чланови са клубом склапају аматерски уговор, као једину врсту уговора коју
предвиђа МСС, у којем прецизирају међусобна права и обавезе, као и временски рок
трајања уговора.

Члан 24.
Уколико члан под уговором не извршава обавезе утврђене уговором, клуб може
затражити раскид уговора.
Уколико клуб не извршава обавезе према члану предвиђене уговором, члан
може тражити раскид уговора.
Уговор се може споразумно раскинути и пре истека предвиђеног рока наведеног
у уговору, у случају да су обе стране писмено потписали сагласност за раскид уговора и
доставили је МСС.
Члан 25.
Сви уговори између такмичара члана Савеза и клуба члана Савеза, све измене и
допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора закључују се у писменој
форми и оверавају у складу са законом, а у противном су ништави.
Исти морају бити регистровани у Савезу и њихова копија мора бити достављена
канцеларији Савеза у року од 7 дана од дана закључивања.
Уговор између такмичара члана Савеза и клуба члана Савеза потписује
такмичар члан Савеза и лице овлашћено за заступање клуба члана Савеза.
Право наступа такмичара
Члан 26.
Индивидуални члан стиче право наступа:
А) Одмах:
- ако је новорегистровани такмичар,
-

ако продужи регистрацију (лиценцу),

Б) 8 (осам) дана по извршеној регистрацији:
- ако прелази из клуба у клуб под условом да у текућој сезони није наступао за
претходни клуб,
В) Од наредне такмичарске сезоне:
- уколико је већ наступао у текућој такмичарској сезони за свој стари клуб.
Члан 27.
Индивидуални члан не може у истој мачевалачкој сезони (од 01.09. текуће
године до 31.08. идуће године) наступати за више мачевалачких клубова.
Појам мачевалачког клуба из претходног става овог члана обухвата како
мачевалачке клубове у Србији тако и у иностранству.

Уколико индивидуални члан поступи супротно одредбама из овог члана сматра
се да је извршио дисциплинску повреду прописану чланом 3. став 3. тачка 6
Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинским казнама.

Приговор на одлуку о регистрацији
Члан 28.
Против одлуке о регистрацији може се уложити приговор. Приговор могу
уложити сви чланови организације МСС.
Рок за приговор на регистрацију такмичара износи 30 (тридесет) дана од дана
регистрације.
Члан 29.
Приговор се подноси Управном одбору МСС. Управни одбор МСС дужан је да
по пријему приговора донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана и она је коначна.
Приговор не обуставља важност оспорене регистрације.
Члан 30.
Приговор се може уложити:
1. Ако су приликом преласка индивидуалног члана прекршени принципи
аматеризма (примљен мито за прелазак);
2. Ако је индивидуални члан регистрован неправилном применом
Регистрационог правилника;
3. Ако индивидуални члан није навео да је раније био регистрован за други
клуб или уопште није дао тачне податке;
4. Ако је регистрација извршена на основу лажне документације;
5. У другим случајевима ако постоје основне сумње у правилност уписа у
регистар МСС.
Уз подношење приговора обавезно се наводе потребни докази о основаности
приговора.

Регистрација тренера
Члан 31.
Тренерска комисија Мачевалачког савеза Србије је орган Савеза који се бави
евиденцијом, лиценцирањем и едукацијом мачевалачких тренера у Србији.

Комисија издаје лиценцу мачевалачким тренерима у складу са Правилником о
стручном раду у МСС, другим оштим актима Савеза, Статутом и одговарајућим
општим актима Министарства за омладину и спорт.

Последице неправилне регистрације
Члан 32.
Када се на основу приговора утврди неправилна регистрација и право наступа,
против такмичара, клуба и других одговорниих лица покреће се дисциплински
поступак, а по одредбама Дисциплинског правилника МСС.
Члан 33.
У случају из предходног члана, извршена регистрација се поништава а сви
ранији постигнути резултати се поништавају, а у екипном делу такмичења сусрет се
такође поништава, а противничка екипа добија сусрет са 45:0 обзиром да је један
такмичар екипе непрописно регистрован.

Регистри и вођење регистра
Члан 34.
У складу са одредбама овог Правилника надлежни орган МСС води следеће регистре:
1. Регистар мачевалачких организација;
2. Регистар и картотеку чланова.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА

Лиценирање клубова
Члан 35.
МСС пре почетка сваке сезоне лиценцира клубове на основу извештаја Комисије
за пријем и преиспитивање статуса клубова о испуњености услова за чланство.
Износ лиценце одређује Управни одбор Тарифним правилником а трајање
лиценце је једна сезона.

Лиценирање индивидуалних чланова
Члан 36.
МСС лиценцира све индивидуалне чланове Савеза.
Износ лиценце одређује Управни одбор Тарифним правилником а трајање
лиценце је једнa сезона.
Лиценирање судија
Члан 37.
МСС лиценцира све мачевалачке судије. Износ лиценце одређује Управни одбор
Тарифним правилником а трајање лиценце је једна сезона.
Међународне лиценце
Члан 38.
Лиценце међународних организација, Европске конфедерације (EFC), и Светске
мачевалачке федерације (FIE) набавља искључиво Савез на захтев и о трошку клубова,
индивидуалних чланова, судија и националних тренера.
Предуслов за вађење међународне лиценце било ког типа је поседовање важеће
лиценце Савеза.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
Члан 40.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.

У Београду, 20.03.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије
Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

