
 
 

 На основу  Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. Спортске олимпијаде радника 

Војводине и члана 59 став 4 тачка 6 Правилника о спортским такмичењима за 12. олимпијски циклус, на седници Спортског одбора 

одржаној 23. маја 2017. године, на предлог Комесара за такмичење 12. СОРВ, донета је  

 

О  Д  Л  У  К  A 

O НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦИ И ОСПОРАВАЊУ 

ПРАВА НАСТУПА У ТАКМИЧЕЊУ НА “ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ 2017” 

- Бечеј – Нови Бечеј, септембар/октобар 2017. године - 
 

Члан 1 

 Одлуком о начину и поступку издавања лиценци и оспоравању права наступа у такмичењу (у даљем тексту: Одлука), ближе се 

уређују основна питања која се односе на лиценцирање учесника у такмичењу у оквиру спортске манифестације: “ПРВЕНСТВО 

ВОЈВОДИНЕ 2017”, као и могућност и начин оспоравања права наступа у такмичењу у односу на правила утврђена Правилником о 

такмичењима за 12. олимпијски циклус.  

 

Члан 2 

 Лиценца је нумеричка ознака сваког учесника у такмичењу. Лиценца се састоји од шест цифара, са следећим значењем: прве две 

цифре означавају припадност Региону – ознака Региона; следеће две цифре означавају спортску дисциплину у којој власник Лиценце 

наступа по било ком основу – ознака спортске дисциплине и последње две цифре представљају редни број учесника у такмичењу на 

Списку учесника – редни број учесника. 

 Лиценца је обавезан елеменат на Списку учесника у такмичењу и без Лиценце се не може наступити у званичном такмичењу у 

оквиру “ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2017” ! 

 Право да изда и одузме Лиценцу припада Комесару за такмичење СОРВ! 

 

Члан 3 

 Лиценца се издаје у року који, на предлог Комесара за такмичење, одреди Спортски одбор (у даљем тексту: СО). Издавање 



 
Лиценци по било ком основу завршава се 21. септембра 2017. године – за ПРВУ ГРУПУ СПОРТОВА односно 04. октобра 2017. 

године – за ДРУГУ ГРУПУ СПОРТОВА!. Након наведеног датума није могуће издати Лиценцу!  

 Лиценца се уноси у документ: “Списак учесника у такмичењу са изјавама и оверама у оквиру спортске манифестације: 

“ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017”, у рубрику 8 – Број лиценце! 

 

Члан 4 

 Сам чин издавање Лиценце од стране Комесара за такмичење СОРВ је завршна радња целокупног поступка који започиње у 

Предузећима/Установама/Организацијама које наступају на ПВ 2017, наставља се у Регионима и завршава код надлежног органа 

Олимпијског комитета. 

 Услов за добијање Лиценце је предходна уплата Котизације за такмичење на ПВ 2017, на начин и у року како је то наведено у 

Одлуци о котизацији за такмичење и Такси за оверу права наступа на ПВ 2017! 

 Целокупан поступак око стицања Лиценци детаљно је разрађен у ОДЛУЦИ О ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ 2017! 

 

 Оспоравања права наступа у такмичењу 

 

Члан 5 

 Оспоравање права на ступа у такмичењу може се односити само на екипу и физичко лице (појединца), без обзира да ли то лице 

наступа у екипном спорту или у појединачној конкуренцији. 

 Право да оспори право наступа у такмичењу по напред наведеном основу припада сваком учеснику у такмичењу у оквируПВ 

2017, без обзира на улогу и функцију коју у такмичењу има. 

 Основу за оспоравање права наступа чине Правилник о такмичењима и Пропозиције такмичења за 12. олимпијски циуклус, који 

су на снази у моменту оспоравања права наступа. 

 

Члан 6 

 Оспоравање права наступа сваком појединцу може се поднети по следећим основама: 

  а) наступа у регистрованом спорту у временском периоду када то није смео у односу на Правилник о такмичењима 

и Пропозиције такмичења (активно бављење спортом у којем наступа на ПВ 2017). 

  б) припаданост екипи за коју је пријављен и за коју наступа, 



 
  в) припадност старосној категорији за коју је пријављен и за коју наступа. 
 

Члан 7 

 Сваки субјекат који се определи да неком учеснику у такмичењу ПВ 2017 оспори право наступа, да би се уопште приступило 

провери његове тврдње, дужан је поступити на следећи начин: 

  а) своју сумњу или тврдњу саопштити, искључиво, у писаној форми, 

  б) писани акт из предходне тачке обавезно садржи следеће елементе: име и презиме лица, назив Региона и екипе 

(фирме) којој оспоравано лице припада, основ оспоравања права наступа из предходног члана ове одлуке као и ближе информације 

о разлозима оспоравања права наступа, као што су: место и време наступа у регистрованом спорт, име клуба за који је наступао 

или назив манифестације у којој је учствовао, припадност гранском спортском сдавезу на територији Војводине односно Србије. 
 Оспоравање права наступа мимо утврђених правила и норми из предходног и овог члана – не важеће је и неће се узети у обзир. 

 

Члан 8 

 Рок у којем се можђе оспорити правои наступа тече од момента сазнања за елементе који иду у прилог оспоравању права наступа 

па све док не почне такмичење у којем наступа лице за које се предпоставља односно тврди да право наступа у том такмичењу нема. 

 Када се право наступа оспорава до  15. септембра 2017. године, поступак оспоравања је следећи: 

  а) субјекат који оспорава право наступа, на начин приказан у члану 7 Одлуке, обраћа се Комесару за такмичење 

сопственог Региона! 

  б) Комесар за такмичење Региона је у обавези да изврши процену оправданости оспоравања права нступа.  

  в) Уколико процени да је примедба на наступ оправдана, акт који је примио од његовог подносиоца прослеђује 

Стручној служби Олимпијског комитета СОРВ и Комесару за такмичење СОРВ! Комуникација на овом нивоу се обавља 

искључиво електронским путем! 
 Члан 9 

 Када од Комесара за такмичење Региона приме акт по основу из предходног члана, Комесар за такмичење СОРВ у сарадњи са 

Стручном службом ОК приступа провери навода из акта. 

 Ако се установи да су наводи из акта оправдани, Комесар за такмичење лицу за које је установљено да нема право наступа 

ОДБИЈА ПРАВО НА ЛИЦЕНЦУ односно ОДУЗИМА  ЛИЦЕНЦУ АКО МУ ЈЕ ОНА ВЕЋ ИДАТА! 

 У случају да нема елемената да се лицу ускрати право наступа истом се издаје Лиценца односно исто задржава Лиценцу уколико 



 
му је она већ издата! 

 

Члан 10 

 Када се право наступа оспорава од дана почетка такмичења па до његовог окончања , поступак оспоравања је следећи:  

  а) субјекат који оспорава право наступа, на начин приказан у члану 7 Одлуке, обраћа се Делегату такмичења у 

којем учествује лице чије право се оспорава, 

  б) Делегат такмичења је у обавези да изврши процену оправданости оспоравања права нступа и донесе одлуку у 

интересу нормалног тока такмичења.  

  в) Уколико процени да је примедба на наступ оправдана, акт који је примио од његовог подносиоца прослеђује 

Такмичарској комисији ПВ 2017 која врши могуће провере у датом тренутку и доноси одлуку о праву оспореног лица да у 

такмичењу наступи!  

 Када поступак дође до напред наведеног нивоу, такмичење се одвија по утврђеном распореду и сатници а сваки учесник у 

такмичењу процењује сопствени ризик у смислу коначаног спортског резултата и других санкција предвиђених Правилником, 

Пропозицијама и Дисциплинским правиником 12. олимпијског циклуса! 
  

 Оспоравање права по основу идентитета и поступак утврђивања идентитета учесника у такмичењу 
Члан 11 

 Поступак идентификације учесника у такмичењу (сва лица која су пријављена у Записник о такмичењу – утакмици), спроводи се 

када се јави сумња у ИДЕНТИТЕТ конкретног лица са аспекта веродостојности података из Списка учесника односно конкретне 

Чланске карте у односу на лице које је пријављено за конкретно такмичење! 

 Сумњу у идентитет може изнети званични представник екипе-такмичара или Делегат такмичења. 

 Када сумњу износи представник екипе-такмичара он је дужан то учинити ПРЕ ПОЧЕТКА такмичења-утакмице и ту своју 

сумњу јавно саопштити Делегату такмичења. 

 Приговор на идентитет се НЕ МОЖЕ стављати када такмичење-утакмица почне, сем за лица/такмичаре који се у Записник 

уводе након почетка утакмице/такмичења и то пре њиховог појављивања на спортском борилишту! 

 Поступак идентификације личности спроводи, искључиво, Делегат такмичења-утакмице на следећи начин: 

 када је изнета сумња у идентитет конкретног лица, такмичење-утакмица не може да почне док се сумња не отклони, 

 Делегат такмичења позива лице на чији идентитет се сумња путем званичног представника екипе или групе такмичара којој 



 
то лице припда – ако је у Записник пријављено лице у функцији представника (Руководилац, Технички руководилац, Тренер) 

а ако таквог лица нема у Записнику, позива директно лице чији идентитет се проверава, 

 лицу чији идентитет се проверава обраћа се захтевом да му на увид стави свој лични документ са фотографијом (Лична 

карта, Пасош или Возачка дозвола), 

 ако лице прихвати захтев Делегата исти врши упоређивање података из документа и из Списка учесника у такмичењу 

односно из Записника о такмичењу-утакмици и доноси одлуку о оправданости сумње у идентитет конкретног лица. Врши се 

поређење следећих елемената: фотографија у личном документу-фотографија у Чланској карти – лик присутног лица; ЈМБГ у 

личном документу-ЈМБГ у Списку; адреса становања наведена у документу-адреса становања наведена у Списку, 

 ако постоји разлика у елементима поређења – сумња у идентите је оправдана и том лицу се ускраћује право на наступа у 

такмичењу, 

ако разлика у елементима не постоји – сумња у идентитет је неоправдана и лице може несметано наступити у такмичењу, 

 ако лице не приступи поступку утврђивања идентитета на горе наведени начин или одбије захтев Делегата да на увид стави 

Лични документ -  сумња у идентите је оправдана и том лицу се ускраћује право на наступ у такмичењу све док таква сумња 

не престане! 

 ако лице у чији идентитет се сумња не приступи поступку провере идентитета али и не наступи у такмичењу, сматра се да је 

приговор оправдан и том лицу се не дозвољава наступ у даљем такмичењу (брише се са Списка учесника),  

 ако лице у чији идентитет се сумња, на напред наведени начин, не отклони ту сумњу Делегат је дужан да званичног 

представника екипе – групе такмичара односно лице упозори на ризик наступа у такмичењу у случају да се сумња покаже 

оправданом, без могућности да забрани наступ таквом лицу. Уколико до наредног наступа не буде отклоњена сумња по 

питању идентитета, такмичарски орган поступа по опште важећим правилима за такве ситуације – настају последице због 

неправилног наступа у такмичењу! 

 О напред наведеним ситуацијама Комесар за такмичење/Делегат сачињава кратку забелешку и прилаже је уз Записник о 

утакмици/такмичењу! 

 

Члан 7 

 Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења од стране Комесара за такмичење  СОРВ и примењиваће се од момента 

њеног објављивања на интернет-страни Олимпијског комитета СОРВ! 



 
 

У Новом Саду, 23. маја  2017. године 

 

 КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 12.СОРВ,                                                                             ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКОГ ОДБОРА, 

           Зоран Ђорђевић,                                                                                                                      Младенко Ђурановић,  
 
 


