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ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ БЕЈЗБОЛ КЛУБОВА
БЕЈЗБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. марта 2012. године, Управни одбор
Бејзбол савеза Србије је на седници 26. јануара 2013. године донео

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ
БЕЈЗБОЛ КЛУБОВА БЕЈЗБОЛ
САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Чланство у Бејзбол савезу Србије (у даљем тексту: БСС) стиче Бејзбол клуб који учествује у
првенственом такмичењу у организацији БСС.
Правилником о такмичењу ће се ближе одредити који клубови могу да наступају у одговарајућем
рангу, на основу издатих лиценци.
Клубови су обавезни да региструју своје чланове.
Члан 2.
Регистрацију Бејзбол клубова и издавање лиценце истим обавља Регистрациона комисија БСС.
Председника и чланове Регистрационе комисије БСС именује и разрешава Управни одбор
БСС.
Члан 3.
Регистрација бејзбол клубова врши се на основу пријаве за регистрацију и приступнице за
регистрацију играча коју клуб подноси регистрационој комисији БСС.
Уз пријаву се подноси решење о регистрацији код надлежног државног органа.

Члан 4.
На основу података из претходног члана овог Правилника, Регистрациона комисија доноси
решење о регистрацији клуба. Решење о регистрацији се издаје најкасније у року од 15 дана од
дана пријема пријаве за регистрацију.
Регистрациона комисија један примерак решења о регистрацији доставља Управном одбору
ради уписа клуба у регистар клубова БСС.
Упис у регистар врши генерални секретар БСС, по налогу Управног одбора.

Члан 5.
Продужење регистрације бејзбол клубова и издавање лиценце истим, врши за сваку такмичарску
годину Регистрациона комисија:
oд 20. 10. закључно са 31.12. текуће године.
Клубови који нису продужили регистрацију у предвиђеном року подлежу материјалној и дисциплинској
одговорности.
Члан 6.
Висину уплате годишње чланарине и таксе за лиценце одређује за сваку такмичарску годину
Управни одбор БСС.
Члан 7.
Чланство клуба у Бејзбол савезу престаје:
- Када скупштина клуба донесе одлуку о престанку рада клуба
- Када се клуб искључује на основу одлуке Управног одбора БСС
- Када се један клуб припоји другом
- Када се клуб распушта на основу решења надлежног државног органа
Одлуку о поништењу регистрације доноси Регистрациона комисија БСС, по службеној дужности,
или на предлог заинтересоване стране. Један примерак ове одлуке доставља се
и надлежном Министарству.
Члан 8.
На достављање поднесака, рокове и друге радње које имају карактер поступка, примењују се
одговарајуће одредбе Закона о општем управном поступку.
Члан 9.
Регистрациона комисија БСС утврђује облик и садржину следећих образаца:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

РК-01
РК-02
РК-03
РК-04
УКИ-01
УКИ -02
УОСУ 03
УОС 04
ЛК

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Пријава за регистрацију клуба
Решење о регистрацији клуба
Продужење регистрације клуба
Регистар клубова
Уговор између клуба и играча - ице
Посебан Уговор о уступању
Уговор о спортском усавршавању
Уговор о стипендирању
Лиценца клуба
Евентуални обрасци које пропише ИО ОСС

Управни одбор БСС утврђује износ накнаде за регистрацију клуба.
Члан 10.
У складу са одредбама ИБА и ЦЕБ, сви клубови приликом регистрације по овом Правилнику
обавезују се да ће све међусобне евентуалне спорове везане за чланство решавати само у оквиру
органа БСС.
Члан 11.
У циљу решавања евентуалних спорова између клубова или клубова и играча – ица, у вези са
претходним чланом, оснива се посебан орган Управног Одбора БСС – Арбитража.
Правилник о раду Арбитраже доноси Управни одбор БСС.

Члан 12.
Тумачење Одредаба овог Правилника даје Управни одбор БСС.
Члан 13.
Овај Правилник усваја Управни одбор БСС, а ступа на снагу 30.01.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК Бејзбол савеза Србије
Влада Крстивојевић

