ПРАВИЛНИК O
РЕГИСТРАЦИЈИ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ

Београд, 10.06.2022. године
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На основу члана 100. Закона о Спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016), члана 71. став 5.
Статута Шаховског савеза Србије и члана 11 став 1. тачка 2. Пословника о раду
Извршног одбора, Управни одбор Шаховског савеза Србије на седници одржаној
10.06.2022. године донео је:
ПРАВИЛНИК ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
О РЕГИСТРАЦИЈИ КЛУБОВА И ЊИХОВИХ ЧЛАНОВА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

I

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин, поступак и правила регистрације клубова и
њихових чланова.
Шаховски савез Србије (у даљем тексту: ШСС) води Књигу чланова савеза.
Регистрацију шаховских клубова и њихових чланова обављају комисије за
регистрацију удружених шаховских савеза, односно њихових такмичарксих подручја.
Шаховски савез Србије чине три такмичарска и подрегистрациона подручја:
-

Шаховски савез Војводине,
Шаховски савез Београда и
Шаховски савез Централне Србије (који обавља адекватне послове регистрације
Шаховског савеза Косова и Метохије).

Председника и чланове регистрационих комисија шаховских савеза такмичарских
подручја, именује и разрешава Извршни одбор поменутих шаховских савеза.

II

РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА И ЧЛАНОВА

Члан 2.
Клубови се могу регистровати само код оних савеза на чијој територији имају седиште.
Члан 3.
Појединац, према свом избору, може бити регистрован члан било ког клуба у земљи.
Регистрација појединца обавља се преко клубова код овлашћеног шаховског савеза, а
на начин предвиђен овим Правилником.
Члан 4.
Да би појединац приступио регистровању за клуб, мора да испуњава следеће услове:
- да је држављанин Србије, или уколико је страни држављанин, да се налази
на рејтинг листи Србије,
- да није регистровани члан другог клуба у земљи, осим појединца из члана 6.
овог Правилника,
- да му није изречена дисциплинска мера из члана 27. став 1. тачка 3. или 5.
Статута ШСС,
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-

да приликом преласка из једног клуба у други клуб има уредну исписницу
или одобрење надлежног шаховског органа,

Члан 5.
Клуб може регистровати неограничен број страних држављана, који се не налазе на
рејтинг листи Србије. Колико ових чланова може наступати за екипу утврђује Управни
одбор ШСС најкасније до почетка другог регистрационог периода из члана 10. овог
Правилника. У случају непостојања овакве одлуке примењиваће се одредбе важећег
Правилника о такмичењима. Регистрација ових чланова врши се уз писмену сагласност
ШСС, најкасније 15 дана пре почетка такмичења на коме учествују.
Члан 6.
Сваки појединац може бити регистрован члан само једног клуба, осим:
- слепих шахиста, који поред чланства у клубу слепих, може бити и члан
другог клуба. Наведени појединци у истом рангу такмичења могу наступити
само за један клуб
- омладинца – (они који те године напуне 20 година живота и млађи), који
могу уз сагласност матичног клуба, да наступе за други клуб у једној
такмичарској сезони и то искључиво у екипној сениорској конкуренцији,
уколико се екипа другог клуба не налази у истом степену такмичења
- шахисткиња- које у једној такмичарској сезони могу бити регистроване за
два клуба без обзира на степен такмичења у ком се клубови налазе, под
условом да за један клуб наступају само у Опен конкуренцији, а за други
клуб само у женској конкуренцији.
Играч са двојном регистрацијом наступа за матични клуб на свим екипним и
појединачним такмичењима.
Сва права у односу на играча има искључиво матични клуб.
Двојна регистрација мора, уз такмичарску књижицу, бити посебно назначена и оверена
од стране органа надлежног савеза.
Један клуб, по основу двојне регистрације, може регистровати највише два омладинца.
Двојна регистрација омладинца врши се само у терминима предвиђеним за
регистрацију клубова (Члан 10).
Члан 7.
Појединац који није био регистрован члан ниједног клуба, обавезан је да поднесе
приступницу за клуб у који жели да се учлани. Приступница треба да садржи: презиме,
очево име и име, датум и место рођења, адресу сталног боравка и изјаву о приступању.
Члан 8.
На првенственим такмичењима и категорним турнирима, које организује шаховска
организација, могу учествовати само регистровани клубови и појединци.
Члан 9.
Да би се клуб регистровао у ШСС, потребно је да се поднесе следећа документација:
3

-

захтев за регистрацију са називом клуба и адресом,
извод из записника са оснивачке скупштине клуба,
име, презиме и адреса председника и секретара клуба,
фотокопију решења о извршеном упису у регистар код надлежног државног
органа – Агенције за привредне регистре,
списак са најмање 15 чланова са свим личним подацима из члана 7. овог
Правилника,
доказ да су испуњене све финансијске обавезе према овлашћеном
шаховском савезу.

Члан 10.
Регистрација клубова и њихових чланова врши се од 1. до 31. марта и од 15. до 30. јуна
текуће године. Клубови који не обнове регистрацију до 31. марта текуће године, немају
права наступа на првенственим екипним такмичењима, до дана регистрације у
следећем регистрационом периоду. Чланови клуба који није обновио регистрацију у
првом регистрационом периоду, могу учествовати на свим појединачним такмичењима
која су у циклусу првенства Србије. Уколико клуб не обнови регистрацију ни у другом
регистрационом периоду, тај клуб и његови чланови престају да буду чланови
шаховске организације. Чланови клуба, којима је престало чланство у шаховској
организацији, могу без исписнице да се региструју за било који други регистровани
клуб.
Члан 11.
Новоосновани клубови и појединци који први пут ступају у шаховску организацију,
могу се регистровати током целе године. За новоосноване клубове који се региструју
изван регистрационог периода, могу се регистровати следећи чланови:
- који први пут ступају у шаховску организацију
- чланови расформираних клубова
- чланови клубови који нису обновили регистрацију ни у другом
регистрационом периоду.
Члан 12.
Регистрацију и обављање регистрације клубова врше овлашћени шаховски савези
(члан 1, овог Правилника). Приликом обављања регистрације клуб треба да поднесе
списак чланова за регистрацију, са личним подацима наведеним у члану 7. овог
Правилника.
Списак из претходног става састоји се из три дела:
- списак чланова за које се регистрација обавља, са приложеним
такмичарским књижицама из претходног периода
- списак чланова који први пут ступају у шаховску организацију
- списак чланова који прелазе из других клубова, са приложеним
исписницама, такмичарским књижицама, и уколико долазе из другог
такмичарског подручја – брисовницом, коју издаје регистрациона комисија
тог подручја.
Члан 13.
Клуб и његови чланови брисаће се из списка регистрованих клубова:
- ако се расформира,
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-

ако је извршио адекватну статусну промену у складу са законом,
ако је брисан из списка регистрованих клубова код надлежног државног
органа,
ако му је од стране надлежног органа или правосудног органа забрањен рад,
ако ни у другом року не поднесе захтев за продужење регистрације,
ако се накнадно утврди нетачност података датих приликом подношења
захтева за регистрацију.

Члан 14.
При спајању два или више клубова у један шаховски клуб, сви регистровани чланови
тих клубова задржавају иста права такмичења за новонастали клуб која су имали до
тренутка спајања. Новонастали клуб искључиво игра у вишем рангу такмичења
уколико су клубови који су се спојили били су у различитим ранговима такмичења.
Спајање ће се сматрати пуноважним ако је одлука о томе донета у складу са
процедуром коју прописује Закон о привредним друштвима. Спајање се може вршити
само под условом да су клубови са истог такмичарског подручја.
III

ПРОМЕНА КЛУБА – ИСПИСНИЦА

Члан 15.
Играч који жели да напусти матични клуб да би прешао у други клуб, подноси
матичном клубу захтев за издавање исписнице.
Захтев за издавање исписнице подноси се најкасније до 21. марта, односно 21. јуна
текуће године.
Захтев се шаље препорученом пошиљком, или предаје лично матичном клубу уз оверу
пријема од стране овлашћеног лица.
Правовременост упућеног захтева препорученом пошиљком утврђује се датумом и
жигом поште отиснутом на отпремници.
Копију захтева играч обавезно доставља, поштом или лично, регистрационом органу
надлежног шаховског савеза.
Клуб је у обавези да о захтеву за издавање исписнице одлучи у писаној форми, као и да
одлуку пошаље подносиоцу захтева и надлежном шаховском савезу, а све у року од 7
дана од дана пријема захтева.
Члан 16.
Уколико клуб по пријему захтева за издавање исписнице не поступи у складу са
чланом 15. овог Правилника, члан се сматра исписаним.
Члан 17.
Исписница садржи:
- назив клуба који издаје исписницу,
- презиме и име лица коме се издаје исписница,
- категорију (титулу) лица коме се издаје исписница коју има,
- датум издавања исписнице,
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Исписница се издаје у три примерака и то један подносиоцу захтева, један надлежном
шаховском органу, а један примерак се задржава у архиви клуба.
Код преласка играча у друго такмичарско подручје, поред исписнице матичног клуба,
потребна је и брисовница од регистрационе комисије шаховског савеза – такмичарског
подручја матичног клуба.
Члан 18.
Клуб може да одбије издавање исписнице у случају:
- ако је уговором, који је сачињен између клуба и играча, играч везан за
клуб за одређени период који није истекао. Овакав уговор, мора бити
регистрован код надлежног шаховског савеза, а ради се у три примерка- по
један играчу, надлежном шаховском савезу и архиви клуба. Ако уговор
између играча и клуба није регистрован код надлежног шаховског савеза, у
слуачју спора између играча и клуба, такав уговор нема важност.
Члан 19.
Уговор може бити раскинут и пре уговореног рока:
a) Споразумно о чему у року од 7 (седам) дана, писмено – потписано од стране
клуба и играча, обавештава надлежни регистрациони орган, или
b) Захтевом играча или клуба, и то:
1. Уколико клуб не извршава обавезе према играчу утврђене уговором, или
2. Уколико играч не извршава обавезе према клубу утврђене уговором. Ако
уговор буде раскинут због неиспуњавања обавеза играча према клубу
(ненаступање на такмичењу по програму клуба, неизвршење тренажног
процеса, неизвршење и других уговорених обавеза), такав играч се не
може регистровати за други клуб без исписнице у наредној такмичарској
сезони.
Члан 20.
Захтев за раскид Уговора, уколико се не постигне договор, клуб или играч подносе
регистрационом органу надлежног савеза, који је у обавези да коначну одлуку у првом
степену донесе у року од 7 (седам) дана.
Члан 21.
Клуб не може издати исписницу члану ком је изречена дисциплинска мера из члана 27
став 1 тачка 3 или 5 Статута ШСС.
У случају поступања супротног ставу 1. овог члана, клуб одговара дисциплински у
складу са Статутом и другим општим актима.
Члан 22.
Против одлуке о одбијању издавања исписнице члан може изјавити жалбу
надлежној регистрационој комисији у року од 7 дана од дана пријема одлуке.
Регистрациона комисија ће, у року од 7 дана, донети одлуку у првом степену.
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Против одлуке регистрационе комисије може се изјавити жалба Управном
одбору ШСС, у року од 7 дана од пријема.
Одлука Управног одбора је коначна и против ње жалба није дозвољена.
Члан 23.
Члан који први пут ступа у шаховску организацију, стиче право играња на
првенственим такмичењима од дана регистрације. Члан који прелази из клуба у клуб,
стиче право наступа даном регистрације код регистрационе комисије надлежног
шаховског савеза, под условом да није наступао за претходни клуб на првенственим
екипним такмичењима у тој календарској години.
Под првенственим екипним такмичењима подразумевају се сва екипна такмичења у
циклусу првенства Србије, као и финална куп такмичења такмичарских подручја и Куп
“Светозара Глигорића”.
Члан 24.
Ако се утврди да је регистрација извршена нерегуларно, на основу нетачних података,
или погрешних података у такмичарској књижици, регистрација ће бити поништена. У
погледу верификације резултата која је неправилно регистрован играч постигао,
поступиће се према Општем правилнику ШСС о екипним такмичењима.
Члан 25.
Клуб из кога играч одлази има право на накнаду, коју је дужан да исплати клуб за који
се играч региструје.
Сва питања у вези са накнадом трошкова уложених у развој утврђују се посебним
општим актом ШСС.
Члан 26.
Такмичарска књижица садржи:
- фотографију члана формата 3 x 4
- личне податке
- ИД број ФИДЕ
- назив и седиште клуба за који се региструје
- датум регистрације и регистарски број
- ЈМБГ члана
- податке о категори (титули)
- податке о праву наступа
- рубрику за продужење важности, промене клуба, обнову регистрације и
промену титуле или категорије.
Члан 27.
У случају да члан изгуби такмичарску књижицу, може да затражи издавање дупликата
од регистрационе комисије надлежног шаховског савеза.
Члан 28.
Приликом регистрације омладинаца, клуб је обавезан да поднесе званичан доказ о
старости дотичног члана (извод из матичне књиге рођених или личну карту).
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IV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Регистрационе комисије дужне су да води евиденцију, картотеку својих регистрованих
клубова и чланова, на начин који пропише ШСС.
Шаховски савез Србије води евиденцију страних играча регистрованих по одредбама
овог Правилника.
Шаховски савез Србије води посебну евиденцију омладинаца двојно регистрованих за
клубове Прве лиге Србије.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи претходни Правилник о
регистрацији.
Члан 30.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора и објављује
се на огласној табли у седишту ШСС.

_______________________
Председник ШСС
Драган Лазић, с.р.
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