
 

На основу члана 100. Закона о спорту (Службени гласник РС бр.10/2016) и Статута 

Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организације 

подводних активности Србије на седници одржаној одржаној дана 1.12.2016. године, 

доноси  

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Регистрационим Правилником (у даљем тексту Правилник) Савеза 

организације подводних активности Србије (у даљем тексту СОПАС) на јединствен начин се 

регулишу услови, поступак и начин регистрације свих такмичарски активних спортиста у 

подводним спортовима који су део СОПАС без обзира на годиште, преласка такмичара из 

једног у други клуб, уступања такмичара и решавања спорних случајева. 

 

Члан 2. 

 

Подводни спортови у оквиру СОПАС су: 

 

1. пливање перајима 
2. брзинско роњење 
3. подводна орјентација 
4. подводни хокеј 
5. подводни рагби 
6. роњење на дах 
7. спортско роњење 
8. „target shooting“ 
9. акватлон 
10. подводна фотографија, 
11. спортско роњење (енгл. sport diving), 
12. подводни риболов. 

Члан 3. 

 

Спортиста је слободан у избору клуба за који ће се такмичити у складу са Законом 

о спорту, Статутом СОПАС, међународним правилима и овим Правилником.  
 

 

II РЕГИСТРАЦИЈА  
 

Члан 4. 

 

Такмичар може бити регистрован само за 1 клуб у току године и то: 

а.  по основу прве регистрације, 

б. по основу преласка или уступања из клуба у клуб, 

 

У складу са међународним правилима (ЦМАС) такмичар може да наступа и да се 

региструје само за 1 клуб у току 12 месеци ( од 1.јануара до 31. децембра).  
 

1. Упис у клуб  
 

Члан 5. 

 

Изглед Приступнице дефинисан је овим Правилником (Образац 6.).  

За такмичаре млађе од 18 година Приступницу обавезно потписују и родитељи. 



 

Поступак који претходи регистрацији такмичара у СОПАС спроводи клуб уписом 

такмичара у Књигу евиденције чланова клуба, на основу Приступнице за пријем у клуб.  
 

Члан 6. 

 

Књига евиденције чланова клуба садржи податке прописане Законом о спорту: 

- спорт, 

- презиме, име једног родитеља и име такмичара, 

- пол, 

- место и датум рођења, 

- лични број, 

- адреса пребивалишта и боравишта, 

- подаци за контакт, 

- податке о чланству у претходном клубу (у случају преласка или уступања) 

- датум пријема у клуб, 

- датум престанка чланства,  

- евиденциони број под којим је уписан у клуб, 

- постигнути спортски резултати, 

- дисциплинске казне, 

- заводни број уговора, уколико постоји, 

- примедбу.  

 

Члан 7. 

 

Уколико су испуњени услови из члана 5. и 6. овог Правилника, клуб подноси 

органу за регистрацију СОПАС прописани формулар - Захтев за регистрацију/Захтев за 

прелазак у нови клуб (Образац 1./3.) уз пратећу документацију. 

 

Прва регистрација у СОПАС 
 

Члан 8. 

 

Приликом подношења Захтева за регистрацију у СОПАС, клуб обавезно подноси 

следећу документацију: 

 

- Захтев за регистрацију на обрасцу који прописује УО СОПАС и који је саставни 

део овог Правилника (Образац 1.) 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

- фотографију у електронском формату са фронталним погледом на лице и рамена 

са једнобојном позадином светле боје без шешира, трака, наочара за сунце и сл. у 
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величине 40x50 мм са фронталним погледом на лице и рамена са једнобојном 

позадином светле боје без шешира, трака, наочара за сунце и сл. 

- потврду о обављеном обавезном лекарском прегледу у складу са Законом, 

- као и другу документацију из овог Правилника тамо где је то потребно. 

 

По добијању позитивне одлуке органа за регистрацију, уплаћује се такса чију 

висину одређује Управни Одбор СОПАС. 

 

Члан 9. 

 

Орган за регистрацију СОПАС прима и разматра захтеве за прву регистрацију 

током целе године. 



Орган за регистрацију по пријему захтева клуба са потребним прилозима уноси 

потребне податке у Регистар такмичара, доноси одлуке о регистрацији и доставља клубу 

најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема уредне документације.  

Такмичарске легитимације израђују се по уплати таксе из чл. 8 ст.2.  

Регистрационог Правилника СОПАС. 

Регистар такмичара води се у СОПАС у облику компјутерске базе података и 

садржи, не обавезно овим редоследом: 

- редни број, 

- број такмичарске легитимације,  

- лични број, 

- број и датум Захтева клуба за регистрацију у СОПАС, 

- назив клуба који је поднео Захтев за регистрацију,   

- презиме, име једног родитеља и име спортисте, 

- пол, 

- спорт, 

- место и датум рођења спортисте,  

- адресу пребивалишта и боравишта, 

- податке за контакт, 

- датум пријема у клуб. 

- податке о чланству у претходном клубу (у случају преласка) 

- датум престанка чланства,  

- постигнуте спортске резултате, 

- дисциплинске казне, 

- заводни број уговора, уколико постоји, 

- здравствено стање спортисте, 

- примедбу.  

 

Као датум пријема, односно доставе писмена клубу или СОПАСу, сматра се дан када 

је приликом непосредне предаје овлашћено лице потписало пријем са отиском печата, 

односно дан предаје писмена препоручено преко поште. 
 

 

Члан 10. 

 

У складу са ЦМАС правилима једном извршена регистрација такмичара за један 

клуб важи: 

 

- за сениоре 365 дана од дана издавања лиценце, 

- за јуниоре до 31. децембра текуће године (без обзира на датум издавања лиценце). 

 
 

3. Такмичарска легитимација 
 

Члан 11. 

 

Такмичарску легитимацију издаје Орган за регистрацију у СОПАС. 

Исправна такмичарска легитимација служи такмичару као доказ чланства за право 

наступа и идентификацију на такмичењу и без ње такмичар не може да наступи на 

такмичењу (домаћем и међународном). 
 

Члан 12. 

 

Изглед такмичарске легитимације и списак потребне документације за израду 

легитимације одређује Управни одбор СОПАС посебном одлуком. 

 

 



III ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ КЛУБА У КЛУБ 
 

1. Прелазни рок 
 

Члан 13. 

 

Такмичар може да пређе из једног клуба у други клуб, односно да буде уступљен 

од стране једног клуба другом клубу уз потребну документацију, а у складу са уговорним 

обавезама дефинисаним законом и у роковима прописаним међународним правилима.  

 

Клуб издаје исписницу у 3 (три) истоветна примерка који се достављају: 

- 2 (два) такмичару (један примерак задржава такмичара, а други примерак доставља 

клубу у који прелази); 

- архиви клуба. 

 

Образац исписнице је саставни део овог Правилника (Образац 4.). 

 

Исписницу, односно одговор на захтев за исписницу клуб је у обавези да изда 30 

дана од дана пријема захтева за исписницу. Уколико клуб из кога такмичар одлази не изда 

Исписницу, у обавези је да достави такмичару и органу за регистрацију, у писменом 

облику, одговор на захтев за исписницу са образложењем 30 дана од дана пријема захтева 

за исписницу.  

 

Клуб може оспорити издавање Исписнице у следећим случајевима: 

 

- ако се против такмичара води дисциплински поступак или тече дисциплинска  

мера забране наступа на такмичењу; 

- ако постоје материјално-финансијска дуговања према клубу(унапред дате 

новчане надокнаде, стипендије, на реверс дате спортске опреме и реквизита, и 

сл.), а све то уз писмене доказе,  

- ако се такмичар налази на одслужењу војног рока, 

- ако се такмичар налази на породиљском одсуству. 

 

Такмичари поменутих категорија, прелазак из једног у други клуб могу да изврше у 

смислу овог Члана, истеком првог дана окончања дисциплинског поступка, завршене 

дисциплинске мере забране наступа на такмичењима, измирењем  дуговања, завршетка 

одслужења војног рока и протека законског рока породиљског одсуства.  

Уколико клуб не одговори на Захтев за исписницу у року предвиђеном овим 

Чланом, сматраће се да је Исписница добијена и о томе нови клуб мора обавестити орган 

за регистрацију најкасније осам (8) радних дана по завршетку рока за одговор. 

Уколико последњи дан рока пада у недељу, државни празник или други нерадни 

дан, као  последњи дан рока рачуна се следећи радни дан. 

 

Члан 14. 

 

Такмичар који жели да промени клуб подноси писмени захтев клубу препорученом 

пошиљком или лично. Као датум подношења захтева рачуна се датум поштанског жига 

потврде о предаји препоручене пошиљке или датум овере копије од стране клуба. 

Садржина и форма захтева за добијање исписнице прописана је овим Правилником 

(Образац 6.) 

Матични клуб је дужан да одговори  подносиоцу захтева за исписницу у року 

датом у Члану 13. овог Правилника. 

По добијању исписнице, такмичар који прелази у други клуб, новом клубу подноси 

следећа документа:  

 



1. исписницу  

2. такмичарску легитимацију 

 

Нови клуб по учлањењу новог такмичара у клуб комплетну документацију, коју му 

је предао нови такмичар, са додатком потписаног и овереног Захтева за прелазак у нови 

клуб (који прописује УО СОПАС) и осталу документацију потребну за пререгистрацију 

доставља Органу за регистрацију СОПАС. 

 

Након подношења захтева за исписницу, такмичар може наставити тренажне 

процесе у другом клубу, али до доношења коначне одлуке о пререгистрацији не може 

наступати на такмичењима. 

Непотпуна документација се неће узимати у разматрање. 
 

Члан 15. 

 

Такмичар може поднети захтев за прелазак у само један клуб. Такмичар може да 

одустане од свог захтева за прелазак у други клуб у року од 15 дана од дана подношења 

Захтева за прелазак и о томе је дужан да писмено обавести клуб и Орган за регистрацију 

СОПАС писменим путем. 

 

Члан 16. 

 

Клуб у који такмичар жели да пређе, подноси органу за регистрацију СОПАС 

Захтев за  прелазак у нови клуб. 

 

Уз Захтев за  прелазак у нови клуб прилаже се: 

 

1. Исписница (оригинал) 

2.  фотографију у електронском формату са фронталним погледом на лице и рамена 

са једнобојном позадином светле боје без шешира, трака, наочара за сунце и сл. у 
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величине 40 x 50 мм са фронталним погледом на лице и рамена са једнобојном 

позадином светле боје без шешира, трака, наочара за сунце и сл. 

3. Доказ о уплати обештећења уколико је потписан Уговор између такмичара и 

клуба (копија извода или уплатнице, потврда клуба); 

4. Копија Захтева за прелазак у нови клуб, потврда поште о предаји препоручене  

пошиљке од стране такмичарау случају да клуб из кога пливач жели да пређе не 

достави одговор на захтев у року; 

 

Члан 17. 

 

Орган за регистрацију СОПАС, када прими исправну и комплетну документацију 

за прелазак такмичара у нови клуб, обавезан је да изда одлуку за пререгистрацију 

најкасније у року од 30 дана од датума пријема документације. 

По добијању позитивне одлуке органа за регистрацију, уплаћује се такса чију 

висину одређује Управни Одбор СОПАС. 
 

Члан 18. 

 

Такмичару који уопште није наступао на такмичењима најмање 365 дана од дана 

последњег наступа, а поднео је захтев за прелазак у други клуб, аутоматски престаје 

чланство у дотадашњем клубу. 



Такмичар коме је престало чланство у клубу у складу са одредбама става 1 овог 

члана, може да буде регистрован за нови клуб по основу прве регистрације подношењем 

Захтева за регистрацију Образац 2.  

У случају да клуб престане са радом из било ког разлога, такмичари чланови тог 

клуба су слободни да пређу у било који клуб. Као и у случају када такмичар мења место 

боравка, одобриће се прелазак у други клуб уз сагласност матичног клуба и уз поштовање 

одредаба чланова 13. и 14. овог Правилника.  

 

О промени је такмичар у обавези да писмено обавести орган за регистрацију 

СОПАС уз достављање пратеће документације. 

 

Прелазак такмичара из клуба који се гаси могућ по следећој процедури: 

 

- Клуб који се гаси је у обавези да достави доказ о гашењу и/или потврду о 

процедури гашења у складу са Законом о удружењима и ЗОС Органу за 

регистрацију,  

- Клуб који се гаси у обавези је да достави Органу за регистрацију списак 

регистрованих чланова у СОПАС и њихове такмичарске легитимације, 

- Клуб у који такмичар прелази попуњава захтев за прелазак у нови клуб услед 

гашења клуба (Образац 5.) 

 

3. Обештећење 
 

Члан 19. 

 

Клуб у који такмичар прелази обавезан је да исплати обештећење клубу из кога 

такмичар одлази, уколико клуб из кога такмичар одлази то тражи у Исписници и уколико 

је то дефинисано Уговором између такмичара и клуба.  

Висина обештећења о сви услови дефинишу се уговором између клуба и пливача 

који је регистрован у савезу, у складу за одредбама ЗОС-а. У супротном уговор се сматра 

ништавним. 
 

4. Право жалбе 

 

Члан 20. 

 

Такмичар који сматра да су му повређена нека права као спортисти такмичару, 

коме је одбијен захтев за прелазак из клуба у клуб или да су у поступку издавања 

исписнице прекршене одредбе овог Правилника од стране клуба, може изјавити жалбу 

Органу за регистрацију СОПАС као првостепеном органу у року од 15 (петнаест) дана од 

дана пријема одлуке клуба или почињеног прекршаја. 

Под условима из претходног става против одлуке Органа за регистрацију, као 

првостепеног органа, жалба се подноси Управном Одбору као другостепеном органу.  

Против одлука првостепеног органа, у вези са преласком такмичара из једног клуба 

у други, жалбу могу поднети: такмичари, клуб из кога такмичар прелази и клуб у који 

такмичар прелази. 

Одлука другостепеног органа по жалби је коначна. 
 

Члан 21. 

 

Органи из члана 20. овог Правилника, који решавају по жалби, обавезни су да у 

року од 30 (тридесет) дана од дана пријема жалбе, донесу одлуку. 

Уложена жалба не ускраћује право такмичару да се такмичи. Док траје поступак по 

жалби, односно док првостепена одлука постане коначна, такмичар има право наступа на 



такмичењима под жалбом, ван конкуренције (ВК). По решавању жалбе остварени 

резултати се потврђују клубу у чију корист је решена жалба. 
 

Члан 22. 

 

Незадовољна страна која сматра да су у поступку повређене одредбе овог 

Правилника, може против коначне одлуке да поднесе захтев за заштиту законитости, у 

року од 30 (тридесет) дана од првог дана по протеку рока за жалбу, ако жалба није 

изјављена. 

Уколико је било жалбе, овај правни лек се подноси у року од 30 (тридесет) дана од 

дана када је подносилац захтева примио другостепену одлуку. 

Захтев за заштиту законитости против коначне одлуке  подноси се Сталном 

арбитражном суду Спортског савеза Србије. Одлука Сталног спортског суда ССС је 

коначна. 
 

Члан 23. 

 

Клуб не може да суспендује такмичара, нити да покрене дисциплински поступак 

против такмичара по основу из периода пре подношења захтева за прелазак у следећим 

случајевима: 

 

а. после подношења захтева за прелазак; 

б. после истека рока за одговор на захтев за прелазак;  

в. за време боравка такмичара на одслужењу војног рока;  

г. за време боравка на породиљском одсуству; 

д. по истеку најмање 365 дана ненаступања. 
 

5. Право наступа 
 

Члан 24. 

 

Даном регистрације, у складу са Одлуком Органа за регистрацију, такмичар стиче 

право наступа за клуб. 

 

6.  Промена спортске националности и право наступа такмичара друге спортске 

националности  
 

 Члан 25. 

 

Промена спортске националности је могућа само у складу са ЦМАС правилима. 

Такмичари држављани других држава могу се регистровати и наступати за домаће 

клубове, у складу са међународним правилима, под условом да имају претходно добијену 

потврду од ЦМАС, у складу са правилима ЦМАС, законом и овим Правилником.  

 

Члан 26. 

 

Такмичар са двојним држављанством је у обавези да одреди примарну спортску 

националност у скалду са ЦМАС правилима.  

Наступ у репрезентацији дефинише се правилима међународне федерације. 
 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 
 



Све спорове у вези преласка такмичара из клуба у клуб решава орган за 

регистрацију као првостепени орган и Управни одбор ка другостепени орган. Одлука 

Управног одбора је коначна.  
 

Члан  28. 

 

Тумачење Правилника врши Орган за регистрацију писмено. 
 

Члан 29. 

 

Измене и допуне овог Правилника врши Управни одбор на основу предлога Органа за 

регистрацију СОПАС. 
 

Члан 31. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања на званичној 

интернет презентацији СОПАС.  

  

 

 

 

 

У Београду, 1.12.2016. 

                                                                               

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                   Божана Остојић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образац 1. 



ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ТАКМИЧАРА 

 
- ПОПУЊАВА КЛУБ- 

 
Клуб (пун назив):_____________________________________________________________  

 

Место: _____________________________________________________________________  

 

Молимо да извршите упис наших чланова у Регистар такмичара СОПАС:  

 

Презиме, име једног родитеља, име:         _____________________________________  

Датум рођења:           _____________________________________  

Место рођења:            _____________________________________  

Лични број:             _____________________________________  

Место и адреса становања:           _____________________________________  

Датум пријема у клуб:           _____________________________________  

Евиденциони број под којим је уписан у клуб:_______________________________________ 

Спорт:              _____________________________________  

Регистрација у ЦМАС: (заокружити)           ДА НЕ  
 

-својим потписом дајем сагласност Органу за регистрацију да ме може регистровати у складу са Регистрационим 

Правилником СОПАС за горе наведени клуб. 

-склопљен уговор на релацији такмичар-клуб дана _____________године, за период ___________и заведен у СОПАС под 

бројем_________. 

 

Овим потврђујемо исправност података.  

 

Име и презиме овлашћеног лица у клубу  

 

______________________________  

Потпис овлашћеног лица у клубу  

 

_____________________________ М.П.  

Потпис такмичара  

У _______________(место)            ____________________________         

 

Датум: ___________               ____________________________  
                                                                                                                                                           (за малолетне такмичаре и потпис родитеља)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ПОПУЊАВА ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ- 

 

ОДЛУКА ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ: 

 

На основу члана___Регистрационог правилника СОПАС, а на основу Захтева горе 

наведеног такмичара и клуба, региструје се:____________________________________                                                                                                     

                                                                           /презиме, име једног родитеља, име/                                                                                                             

за клуб ________________ из ____________________________, број регистрације_________са  

 

правом наступа од_______________године. 
                           

За Орган за регистрацију СОПАС 

М.П.      ____________________________  
У _______________(место)  

Датум: ___________ 

Евиденциони број СОПАС___________ 
 

 Образац 2. 

Напомена: Подаци и фотографије из овог упитника ће се користити искључиво за израду такмичарских легитимација, евиденцију чланова 

и промоцију  спорта. 

 



ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ТАКМИЧАРА 
 

- ПОПУЊАВА КЛУБ- 
 

клуб (пун назив):___________________________________________________  
 

Место: _____________________________________________________________________  
 

Молимо да извршите упис наших чланова у Регистар пливача Пливачког савеза Србије:  

 

Презиме, име једног родитеља, име:         _____________________________________  

Датум рођења:           _____________________________________  

Место рођења:            _____________________________________  

Лични број:             _____________________________________  

Место и адреса становања:           _____________________________________  

Датум пријема у клуб:           _____________________________________  

Евиденциони број под којим је уписан у клуб:_______________________________________ 

Спорт:              _____________________________________  

Регистрациони број СОПАС:               _______________________________________ 

Регистрација у ЦМАС: (заокружити)           ДА НЕ  
-својим потписом дајем сагласност Органу за регистрацију да ме може регистровати у складу са Регистрационим 

Правилником СОПАС за горе наведени пливачки клуб. 

-склопљен уговор на релацији такмичар-клуб дана _____________године, за период ___________и заведен у СОПАС под 

бројем_________. 

Изјава пливача: 

Овим изјављујем да се нисам активно бавио/ла _______ нити наступао/ла више од 365 дана- 

Последњи наступ је био ____________________________________________________. 

                                                                   (навести датум и назив такмичења) 

  

Овим потврђујемо исправност података.  
 

Име и презиме овлашћеног лица у клубу  

 

______________________________  

Потпис овлашћеног лица у клубу  

 

_____________________________ М.П.  

Потпис такмичара  

У _______________(место)            ____________________________         

 

Датум: ___________               ____________________________  
                                                                                                              (за малолетне такмичаре и потпис родитеља)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ПОПУЊАВА ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ- 

 

ОДЛУКА ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ: 
 

На основу члана___Регистрационог правилника СОПАС, а на основу Захтева горе 

наведеног такмичара и клуба, региструје се:____________________________________                                                                                                     

                                                                           /презиме, име једног родитеља, име/                                                                                                             

за клуб ________________ из ____________________________, број регистрације_________са  

 

правом наступа од_______________године. 
                           

За Орган за регистрацију СОПАС 

У _______________(место)    М.П.      ____________________________  
 

Датум: ___________      Евиденциони број СОПАС________ 
 Напомена: Подаци и фотографије из овог упитника ће се користити искључиво за израду такмичарских легитимација, евиденцију чланова 

и промоцију спорта. 

 



Образац 3. 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕЛАЗАК У НОВИ КЛУБ 
 

- ПОПУЊАВА КЛУБ- 

 
клуб (пун назив):___________________________________________________  

 

Место: _____________________________________________________________________  

 

Молимо да одобрите прелазак наших чланова у наш клуб:  

Презиме, име једног родитеља, име:         _____________________________________  

Датум рођења:           _____________________________________  

Место рођења:            _____________________________________  

Лични број:             _____________________________________  

Место и адреса становања:           _____________________________________  

Датум пријема у клуб:           _____________________________________  

Евиденциони број под којим је уписан у клуб:_______________________________________ 

Спорт:              _____________________________________  

Регистрациони број СОПАС:               _______________________________________ 

Регистрација у ЦМАС: (заокружити)           ДА НЕ  
-својим потписом дајем сагласност Органу за регистрацију да ме може регистровати у складу са Регистрационим 

Правилником СОПАС за горе наведени  клуб. 

-склопљен уговор на релацији такмичар-клуб дана _____________године, за период ___________и заведен у СОПАС под 

бројем_________. 

 

Овим потврђујемо исправност података.  

 

Име и презиме овлашћеног лица у клубу  

 

______________________________  

Потпис овлашћеног лица у клубу  

 

_____________________________ М.П.  

Потпис такмичара  

 

У _______________(место)            ____________________________         

 

Датум: ___________               ____________________________  
                                                                                         (за малолетне такмичаре и потпис родитеља)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ПОПУЊАВА ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ - 

 

ОДЛУКА ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ: 

 

На основу члана___Регистрационог правилника СОПАС, а на основу Захтева горе 

наведеног такмичара и клуба, одобрава се/ не одобрава се 

прелазак:____________________________________ у клуб______________________ 

           /презиме, име једног родитеља, име/  

из клуба  ____________________________, број регистрације_________са правом наступа 

од_______________године. 
 

За Орган за регистрацију СОПАС 

М.П.      ____________________________  
У _______________(место)  

Датум: ___________                                                           Евиденциони број СОПАС_____________ 

 

 
Напомена: Подаци и фотографије из овог упитника ће се користити искључиво за израду такмичарских легитимација, евиденцију чланова 

и промоцију спорта. 

 



 

Образац 4. 

КЛУБ_________________________ 

________________________________________ 

 

 

ИСПИСНИЦА 

 

 

На основу захтева такмичара________________________________________, који је поднео  

(име, презиме, ИД број) 

захтев за исписницу дана, _____________________________, дајемо исписницу ради 

преласка у клуб _________________ из ________________________________. 

 

 

 

 

У _____________________ 

Дана,_________________ 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

М.П.         ______________________ 

                                                                                                                                                            

Председник клуба 

 

 

 

 

 

 

Образац 5. 



ЗАХТЕВ ЗА ПРЕЛАЗАК У НОВИ КЛУБ  
УСЛЕД ГАШЕЊА КЛУБА 

 

- ПОПУЊАВА КЛУБ- 

 
Пливачки клуб (пун назив):___________________________________________________  

 

Место: _____________________________________________________________________  

 

Молимо да одобрите прелазак наших чланова у наш клуб:  

Презиме, име једног родитеља, име:         _____________________________________  

Датум рођења:           _____________________________________  

Место рођења:            _____________________________________  

Лични број:             _____________________________________  

Место и адреса становања:           _____________________________________  

Датум пријема у клуб:           _____________________________________  

Евиденциони број под којим је уписан у клуб:_______________________________________ 

Спорт:              _____________________________________  

Регистрациони број СОПАС:               _______________________________________ 
-својим потписом дајем сагласност Органу за регистрацију да ме може регистровати у складу са Регистрационим 

Правилником СОПАС за горе наведени клуб. 

-склопљен уговор на релацији такмичар-клуб дана _____________године, за период ___________и заведен у СОПАС под 

бројем_________. 

 

Овим потврђујемо исправност података.  

 

Име и презиме овлашћеног лица у клубу  

 

______________________________  

Потпис овлашћеног лица у клубу  

 

_____________________________ М.П.  

Потпис такмичара  

 

У _______________(место)            ____________________________         

 

Датум: ___________               ____________________________  
                                                                                         (за малолетне такмичаре и потпис родитеља)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ПОПУЊАВА ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ - 

 

ОДЛУКА ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ: 

 

На основу члана___Регистрационог правилника СОПАС, а на основу Захтева горе 

наведеног такмичара и клуба, одобрава се/ не одобрава се 

прелазак:____________________________________ у клуб______________________ 

           /презиме, име једног родитеља, име/  

из клуба  ____________________________, број регистрације_________са правом наступа 

од_______________године. 
 

За Орган за регистрацију СОПАС 

М.П.      ____________________________  
У _______________(место)  

Датум: ___________                                                           Евиденциони број СОПАС_____________ 

 

 

Напомена: Подаци и фотографије из овог упитника ће се користити искључиво за израду такмичарских легитимација, евиденцију чланова 

и промоцију пливачког спорта. 

 



Образац 6. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ИСПИСНИЦЕ 

 

 

Молим Вас да ми издате исписницу ради преласка у клуб _________________ из  

 

 

________________________________*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(није обавезно навести клуб у који се прелази) 

 

 

Подносилац захтева _________________________ 

Име, презиме 

          

СОПАС ИД број_________________________ 

 

Потпис _________________________ 

У _____________________ 

Дана,_________________                                                                                                                                                

 


