
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
Пикадо федерације Србије 

 
 
 

  



На основу члана 102. Закона о спорту, члана  14. и члана 38. став 1. тачка 5. Статута Пикадо 

федерације Србије, Управни одбор Пикадо федерације Србије, на седници одржаној 26. децембра 2015. 

године, усвојио је 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 

 

1. Предмет Правилника 

 

Члан 1. 

(1)  Овим правилником уређују се, у складу са законом и правилима Светске пикадо федерације 

(WDF), спортска правила Пикадо федерације Србије (ПФС) која се односе на: 

1) услове и начин регистровања спортиста за спортску организацију, укључујући и 

регистровање страних спортиста; 

2) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске организације; 

3) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске организације; 

(2) На сва питања која нису уређена овим Правилником, примењују се одредбе Закона и 

Правила Светске пикадо федерације. 

 

2. Регистрација играча 

 

Општи услови 

Члан 2. 

 (1) Регистровати се може играч који је навршио 14 година живота, који се први пут региструје 

или има статус слободног играча. Играч млађи од 18 година може се регистровати само уз сагласност 

родитеља, старатеља или законског заступника. 

 (2) Играч се региструје на захтев клуба и може бити регистрован само за један клуб.. 

 (3) Не може се регистровати играч: 

 1) који је регистрован у националном савезу или другој организацији која је члан Светске 

пикадо федерације, или постоје друге околности због којих би регистрација била противна правилима 

Светске пикадо федерације; 

 2) који је регистрован или се такмичи у другом националном гранском савезу у Србији, или у 

другој организацији, када је то утврђено посебном одлуком Управног одбора.  

 (4) Одлука Управног одбора којом се утврђују организације из тачке 2. претходног става, 

примењује се од почетка прве наредне такмичарске сезоне након доношења одлуке и мора бити 

објављена до почетка поступка лиценцирања клубова и играча за ту такмичарску сезону.  

 

Основ регистрације 

Члан 3. 

 Играч се региструје на основу приступнице,  на основу уговора са клубом (спортиста аматер), 

или на основу уговора о раду закљученог према одредбама Закона о спорту (професионални 

спортиста). 

 



Приступница 

Члан 4. 

 (1) Играч аматер региструје се на основу приступнице коју потписују играч и овлашћено лице 

клуба, а оверава се печатом клуба. 

 (2) Приступница садржи личне податке играча, податке о клубу, изјаву играча да прихвата 

статут и опште акте клуба и да је сагласан да се региструје за клуб. 

 (3) Играч може у једној сезони потписати приступницу само за један клуб.  

 

Уговор између играча и клуба 

Члан 5. 

 (1) Играч и клуб могу закључити уговор којим утврђују међусобна права и обавезе и којим 

играч приступа клубу и постаје његов члан, у складу са Законом о спорту. 

 (2) Уговор из става 1. обавезно се подноси на оверу Такмичарској комисији, без које не може 

бити извршена регистрација играча по основу уговора. 

 (3) О закљученим и овереним уговорима води се евиденција у складу са законом. 

 

Престанак важења уговора 

Члан 6. 

 Уговор престаје да важи: 

 1) последњег дана такмичарске сезоне у којој истиче рок на који је уговор закључен; 

 2) даном закључења споразума о раскиду уговора или наступањем рока утврђеног тим 

споразумом; 

 3) даном правоснажности одлуке надлежног органа којом се утврђује раскид или се поништава 

уговор; 

 

Регистар играча 

Члан 7. 

 (1) Надлежни орган ПФС води регистар играча у који се уписује прва регистрација играча и све 

накнадне промене. 

 (2) У регистар се уписује: 

 1) редни број и датум уписа; 

 2) лични подаци о играчу: име и презиме, датум  и место рођења, матични број односно број 

путне или друге исправе (члан 18. став 4.) и држављанство; 

 3) датум извршене регистрације за клуб и број такмичарске легитимације (члан 16. став 2.); 

 4) подаци о клубу за који се региструје; 

 5) основ по којем се региструје (приступница или уговор); 

 6) датум закључења и датум истека уговора;  

 7) датум и основ брисања уписа. 

 (3) Приликом сваке промене клуба, у регистар се уписују  подаци из става  2. тачке 3. до 6. овог 

члана. 



 (4) У збирку исправа која се води као саставни део регистра, похрањују се све исправе које се 

прилажу уз захтев за регистрацију.  

 

Рокови и право наступа 

Члан 8. 

 (1) Играч стиче право наступа даном уписа регистрације у регистар играча. 

 (2) Играч који се први пут региструје може се регистровати у свако доба. 

 (3) Играч са статусом слободног играча може се регистровати по истеку такмичарске сезоне у 

којој је наступао за претходни клуб. 

 

Трајање и истек регистрације 

Члан 9. 

 (1) Регистрација играча престаје: 

 1) престанком важења уговора између играча и клуба (члан 6. Правилника); 

 2) издавањем исписнице од стране клуба или наступањем правоснажности одлуке 

Регистрационе комисије из члана 11. став 2. Правилника која замењује исписницу; 

 3) искључењем из клуба на основу правоснажне одлуке надлежног органа клуба; 

 4) брисањем или поништењем  регистрације правоснажном одлуком надлежног органа ПФС. 

 5) престанком радног односа играчу са статусом професионалног спортисте, у складу са 

законом и колективним уговором. 

 6) престанком чланства клуба у Пикадо федерацији Србије. 

 7) ако играч у пет узастопних такмичарских сезона не буде лиценциран и не учествује у 

такмичењу. 

 (2) Престанак регистрације услед околности из става 1. овог члана, уписује се у регистар и 

играч стиче статус слободног играча. 

 

Слободан играч 

Члан 10. 

 (1) Играч којем је истекла регистрација за клуб, а није истовремено регистрован за други клуб, 

има статус слободног играча. 

 (2) Играч са статусом слободног играча може наступати на појединачним такмичењима која 

организује ПФС, осим такмичења националног ранга (првенство и куп), до истека такмичарске сезоне 

у којој је стекао тај статус. 

 (3) Играч којем регистрација за клуб престане по основу из члана 9.  став 1. тачка 6. овог 

Правилника, може довршити појединачно такмичење националног ранга које је започео, у складу са 

издатом такмичарском лиценцом. 

   

Исписница 

Члан 11. 

  (1) Клуб је дужан да играчу који нема уговорне или друге неизмирене обавезе према клубу, на 

његов захтев изда исписницу. 



 (2) Ако клуб без оправданог разлога одбије издавање исписнице, или исписницу не изда у року 

од осам дана од дана поднетог захтева, играч може поднети захтев Регистрационој комисији да донесе 

одлуку којом ће утврдити да је регистрација истекла и да играч има статус слободног играча. 

 (3) Пре доношења одлуке из става 3, Комисија ће омогћити клубу да се изјасни о поднетом 

захтеву, а може одржати и седнницу на коју ће позвати играча и представника клуба да усмено изнесу 

своје наводе. 

 (4) Против одлуке Комисије којом усваја захтев играча жалбу може изјавити клуб, а против 

одлуке којом захтев одбија, жалбу може изјавити играч. 

 

Прелазак играча под уговором у други клуб 

Члан 12. 

 (1) Играч којем уговор са клубом није истекао може прећи у други клуб уз сагласност клуба 

(издавањем исписнице).  

 (2) У случају из става 1. овог члана, клуб има право на обештећење од клуба у који играч 

прелази. 

 (3) Висина обештећења из става 2. овог члана утврђује се одлуком Управног одбора 

Фрдерације, сразмерно времену преосталом до истека уговора. 

  

Ништавост регистрације 

Члан 13. 

 (1) Ништава је регистрација играча која је извршена: 

 1) на основу уговора за који се правоснажном одлуком надлежног органа утврди да је ништав; 

 2) на основу фалсификованих или неважећих докумената; 

 3) противно одредбама члана 2. став 3. овог Правилника. 

 (2) Ништава регистрација не производи правна дејста и не могу се признати резултати које на 

основу такве регистрације играч постигне у појединачним или клупским такмичењима. 

 (3) Одлуку којом утврђује ништавост регистрације, Регистрациона комисија доноси по 

службеној дужности одмах по сазнању за разлоге ништавости. 

 (4) Одлуком из става 3. овог члана одредиће се и да се сви постигнути резултати играча на 

основу ништаве регистрације бришу а сви екипни мечеви на којима је наступио региструју службеним 

резултатом у корист противника. 

 (5) Против одлуке из става 3. овог члана дозвољена је жалба. 

 

Брисање регистрације 

Члан 14. 

(1) Ако околности из члана 2. став 3. овог Правилника наступе након извршене регистрације, 

регистрација ће се брисати а постигнути резултати остају на снази. 

(2) Одлуку из става 1. овог члана Регистрациона комисија доноси по службеној дужности, 

одмах по сазнању за наступање околности из члана 2. став 3. Правилика. 

(3) Против одлуке из става 1. овог члана дозвољена је жалба. 

 



2. Такмичарска легитимација 

 

Опште одредбе 

Члан 15. 

 (1) Приликом сваке регистрације играчу се издаје такмичарска легитимација. 

 (2) Такмичарска легитимација основни је идентификациони документ играча којим се 

доказују чињенице везане за регистрацију и право наступа играча и подаци о стеченим 

звањима, рангу и статусу у спорту.  

  

Садржина и изглед 

Члан 16. 

 (1) Такмичарска легитимација издаје се на обрасцу у облику двоструко пресавијеног картона 

димензија 99x210 мм, тако да се састоји од укупно 6 страна следећег садржаја: 

 - на првој спољној страни (страна 1), уписују се лични подаци о играчу са фотографијом 

играча, број и датум издавања легитимације и печат и потпис овлашћеног лица ПФС; 

 - на првој унутрашњој страни (страна 2) уписују се подаци о клубу са печатом и потписом 

овлашћеног лица клуба и потписом играча и подаци о стеченом рангу – статусу у спорту; 

 - на другој и трећој унутрашњој страни (стране 3 и 4) уписују се подаци о извршеним 

лекарским прегледима; 

 - на другој спољној страни (страна 5) уписују се такмичарске лиценце према 

одредбамаТакмичарског правилника; 

 - на последњој сољној страни отиснут је знак ПФС.  

 (2) Број такмичарске легитимације (број регистрације) је седмоцифрени број са следећим 

значењем: 

 - прве две цифре представљају последње две цифре године у којој је регистрација извршена; 

 - трећа и четврта цифра представљају идентификациони број клуба – број под којим је уписан у 

Књигу чланова; 

 - последње три цифре су идентификациони број играча – редни број уписа у Регистар играча.  

 

Издавање и замена 

Члан 17. 

 (1) Играчу се издаје такмичарска легитимација када се први пут региструје и када се региструје 

за нови клуб. 

 (2) Замена такмичарске легитимације врши се ако је издата такмичарска легитимација 

уништена, изгубљена или попуњена тако да се не могу унети нови подаци. 

 (3) Када се играчу издаје такмичарска легитимација приликом регистрације за нови клуб или у 

случају замене легитимације, уз захтев за регистрацију односно замену легитимације мора се поднети 

и стара легитимација која ће се поништити. У случају да је легитимација изгубљена или уништена, уз 

захтев ће се поднети и доказ о оглашавању постојеће легитимације неважећом у средствима јавног 

информисања. 

 (4) Управни одбор прописује висину накнаде за издавање и замену такмичарске легитимације. 

 

 



3. Поступак и надлежност 

 

Захтев за регистрацију играча 

Члан 18. 

 (1) Захтев за регистрацију играча садржи све податке из члана 7. став 2. тачке 1.  до 5. овог 

Правилника, печат и потпис овлашћеног лица клуба. 

 (2) Уз захтев за регистрацију се подноси приступница или уговор закључен између играча и 

клуба. 

 (3) За играча који се први пут региструје, уз захтев се подноси и: 

 - фотокопија личне карте, или извод из матичне књиге ако је играч малолетан; 

 - две колор фотографије која нису старије од шест месеци; 

 - оверена изјава родитеља, старатеља или законског заступника којом даје сагласност за 

регистрацију играча који није навршио 18 година. 

 (4) Страни држављанин може се регистровати под истим условима као и домаћи играчи. Уз 

захтев за регистрацију, осим наведених докумената, подноси се: 

 -  копија путне исправе или другог документа издатог од надлежног органа домицилне државе 

из којег се несумњиво може утврдити идентитет играча;  

 - званичан документ - брисовница националног савеза домицилне државе играча као доказ да 

не постоје сметње за регистрацију из члана 2. став 3. тачка 1. овог Правилника, када је национални 

савез домицилне државе члан Светске пикадо федерације.  

 (5) Захтев и документи за регистрацију подносе се у писменој форми, на прописаним 

обрасцима, а могу се предати поштом или непосредно у канцеларији ПФС. 

 

Надлежност 

Члан 19. 

 (1) Поступак регистрације спроводи Такмичарска комисија. 

 (2) Извршене регистрације и све одлуке које доноси Комисија објављују се на огласној табли – 

званичном сајту ПФС.  

 (3) Све одлуке у поступку регистрације морају бити образложене. Одлуке против којих је 

дозвољена жалба достављају се свим лицима овлашћеним за подношење жалбе. 

 

Одлуке у поступку регистрације 

Члан 20. 

(1)  Комисија ће одбацити захтев за регистрацију играча ако није поднесен у складу са чланом 

18. овог Правилника и ако клуб у остављеном накнадном року који не може бити краћи од три ни дужи 

од петнаест дана, не отклони те недостатке. 

(2) Комисија ће одбити захтев за регистрацију играча ако нису испуњени услови за 

регистрацију играча прописани овим Правилником. 

(3) Ако су испуњени сви услови за регистрацију играча, Комисија ће извршити регистрацију и 

објавити је у складу са чланом 21. Правилника, у року од осам дана од дана подношења захтева за 

регистрацију. 

(4) Против одлука из става 1. и 2. овог члана, дозвољена је жалба. 



 

Објављивање регистрације 

Члан 21. 

(1) Извршене регистрације играча објављују се на сајту ПФС. 

(2) Објављују се следећи подаци о извршеној регистрацији: 

- име и презиме играча; 

- клуб за који се региструје; 

- број и датум извршене регистрације; 

- основ регистрације (приступница, уговор, професионални уговор); 

- подаци о клубу за који је до тада био регистрован и основ престанка претходне регистрације 

(члан 9. Правилника). 

 

Приговор 

Члан 22. 

 (1) Извршена регистрација играча може се оспорити приговором, ако: 

 1) регистрованом играчу није истекла  регистрација за претходни клуб према одредбама овог 

Правилника; 

 2) је играч потписао приступницу или закључио уговор са другим клубом пре потписане 

приступнице, односно уговора за клуб за који је регистрован; 

 3) постоје и други разлози због којих се играч не би могао регистровати у складу са одредбама 

овог Правилника. 

 (2) Приговор подноси заинтересовани клуб на који се односе разлози који се приговором 

истичу. 

 (3) Приговор се подноси Такмичарској комисији која је извршила оспорену регистрацију, у 

року од осам дана од дана објављивања регистрације. 

 (4) У приговору се морају навести и докази којима се утврђују разлози за оспоравање 

регистрације, а ако тим доказима клуб располаже морају се и приложити уз приговор. 

 

Одлуке по приговору 

Члан 23. 

 (1) Одлучујући по приговору, Комисија може: 

 1) одбацити приговор као неблаговремен или недозвољен; 

 2) одбити приговор као неоснован, или 

 3) усвојити приговор и одбити захтев за регистацију играча. 

 (2) Приговор је неблаговремен ако је поднет по протеку рока из члана 22. став 3. Правилника, а 

недозвољен је је поднет од неовлашћеног лица (члан 22. став 2. Правилника). 

 (3) Ако не одбаци приговор, Комисија ће га доставити противној страни на одговор. По 

пријему одговора или по протеку остављеног рока за подношење одговора, Комисија ће донети једну 

од одлука из става 1. тачка 2. и 3. овог члана.  

 (4) Одлука донета по приговору може се побијати жалбом. 

 



Жалба 

Члан 24. 

 (1) Против одлуке Такмичарске комисије може се изјавити жалба када је то овим Правилником 

прописано. 

 (2) О жалби одлучује Управни одбор ПФС. 

 (3) Жалбу може поднети клуб или играч на чију се регистрацију одлука односи. 

 (4) Жалба се подноси у року од осам дана од дана достављања одлуке која се побија жалбом. 

 

Одлуке по жалби 

Члан 25. 

 (1) Одлучујући по жалби, Управни одбор може: 

 1) одбацити жалбу као неблаговремен или недозвољену; 

 2) одбити жалбу као неосновану, или 

 3) усвојити жалбу и преиначити првостепену одлуку. 

 (2) Жалба је неблаговремена ако је поднета по протеку рока из члана 24. став 4. Правилника, а 

недозвољена је ако је поднета од неовлашћеног лица (члан 24. став 3. Правилника), или против одлуке 

која се не може побијати жалбом. 

 (3) Одлука донета по жалби је правоснажна. 

 

Правоснажност регистрације 

Члан 26. 

(1) Регистрација је правоснажна када се више не може побијати приговором или жалбом. 

Правоснажност регистрације наступа: 

- протеком рока за подношење приговора, ако приговор није изјављен; 

- протеком рока за изјављивање жалбе на одлуку којом је приговор одбијен или одбачен, 

- даном доношења одлуке по жалби. 

(2) По наступању правоснажности, регистрација се уписује у регистар и играчу издаје 

такмичарска легитимација. 

  

4. Решавање спорова 

 

Надлежност Спортске арбитраже 

Члан 27. 

 (1) За решавање спорова који проистекну из уговора закључених између играча и клуба, 

надлежна је Спортска арбитража Спортског савеза Србије. 

 (2 Арбитража је надлежна да решава: 

 - спорове између играча и клуба настале из уговора; 

 - спорове између клубова у вези са статусом и преласком играча под уговором; и 

 - друге спорове између чланова ПФС за које је посебним прописом одређено да се решавају 

пред арбитражом. 

 (3) Одлука Арбитраже обавезујућа је за све органе и чланове ПФС. 



 (4) Клуб и такмичар који не изврше обавезе утврђене одлуком Арбитраже или не поступе по 

одлуци, не могу учествовати у такмичењима док не изврше обавезу. 

 

5. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 28. 

 (1) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Регистрациони правилник 

усвојен 23. јуна 2012. гoдинe, 

 (2) Започети поступци регистрације играча довршиће се по одредбама овог 

Правилника. Започети поступци по жалби на првостепену одлуку довршиће се по прописима 

који су били на снази у време доношења првостепене одлуке. 

 (3) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

           Председник ПФС 

        Владимир Ињац,с.р. 

 

 У Новом Саду, 15.03.2016. године. 


