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Београд, 2020. 



На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор ( у 
даљем тексту (УО) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту КСС)  на седници 
одржаној 15.03.2020. год. донео је 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КЊИЖИЦЕ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

Овим Правилникокм се прописује изглед, поступак издавања и услови за издавање 
такмичарске књижице Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту КСС). 

 
 

1. ИЗГЛЕД ТАКМИЧАРСКЕ КЊИЖИЦЕ  
 
                                                               Члан 2.   

На предњој страни такмичарска књижица садржи:  
- Кајакашки савез Србије  
- лого КСС  
- назив: Такмичарска књижица, 
- клуб 
- место  

На унутрашњим странама такмичарска књижица садржи:  
- Број такмичарске књижице 
- Место за слику члана 
- Постпис члана-спортисте 
- Име и презиме 
- Датум и место рођења 
- Адреса становања 
- Секретар  
- Председник 
- Датум издавања 
- Категорија: мл пионир/ка, пионир/ка, кадет/киња, јуниор/ка, мл.сениор/ка, 

сениор/ка 
- Верификације: година и потпис и печат 

 
     На полеђини такмичарска књижица садржи: 

- Лекарски прегледи: датум, потпис и печат, примедба 
  

Члан 3.   
Све информације које се односе на податке потребне за кајакашку организацију, а 
сходно Закону о спорту, Закону о заштити података и потписаној Изјави о пристанку 
за прикупљање, обраду и коришћење података о личности од стране власника 
чланске карте налазе се у Евиденцији чланова КСС. 
 



 
2. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ТАМИЧАРСКЕ КЊИЖИЦЕ 

 
                                                             Члан 4.  

Такмичарску књижицу појединац добија приликом уписа у Евиденцију чланова КСС. 
 

 
3. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КЊИЖИЦЕ 

 
    Члан 5. 

 
Такмичарска књижица је искључиво власништво носиоца на чије име гласи.   
Такмичараска књижица се издаје само једном и важи за регистрације у свим 
организацијама/клубовима.   
Такмичарска књижица је персонализована и не сме се преносити на друго лице.  

Члан 6. 
 

Власник такмичарске књижице је дужан да чува чланску карту и спречи њено 
неовлашћено коришћење или покушај злоупотребе. 
 
У случају утврђене злоупотребе такмичарске књижице од стране члана КСС, клуба, 
иста ће бити одузета, а против члана, клуба који су покушали евентуалну 
злоупотребу биће покренут Дисциплински поступак.    
Нестанак или губитак такмичарске књижице  пријављује се Кајакашком савезу 
Србије на мејл адресу sekretarijat@kajaksrbija.rs.  
 

Члан 7. 
Када је такмичарска књижица попуњена, иста се враћа КСС који је евидентира и 
издаје нову под истим регистрарским бројем.  

 
Издавање оштећене, изгубљене односно дупликата чланске књижице се наплаћује 
таксом чију висину одреди УО Савеза.  

 

     VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет     
страници  Савеза. 

 
 
 

Председник 
 

Мирко Нишовић 

mailto:sekretarijat@kajaksrbija.rs


Прилог 1. Изглед такмичарске књижице 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 2. Образац изјаве о губитку или ошетећењу Такмичарске књижице 

КАЈАКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 354-11-45,   мејл: info@kajaksrbija.rs , 
www.kajaksrbija.rs     

  

ИЗЈАВА 
О ГУБИТКУ ИЛИ ЗНАЧАЈНОМ ОШТЕЋЕЊУ  

ТАКМИЧАРСКЕ КЊИЖИЦЕ 

НАЗИВ КЛУБА  

СЕДИШТЕ  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СПОРТИСТЕ  
Број Такмичарске књижице  

Изјављујем да је Такмичарска књижица : 
1. Изгубљена 

2. Значајно оштећена 

(Заокружити једну од понуђених опција) 
Молим Кајакашки савез Србије да изда дупликат Такмичарске књижице за горе неведеног 
спортисту 

Напомена 

У прилогу изјаве обавезно се доставља копија уплатнице на износ који 
таксе који одреди УО Савеза. 

Сврха плаћања – Израда дупликата Такмичарске књижице (износ се 
уплаћује органу који издаје копију Такмичарсе књижице (КСС, ККСВ )  

Кајакашки савез Србије, број рачуна: 325-9500600032138-54  
Кајак кану савез Војводине, број рачуна: 340-2234-18 
 

Печат клуба Потпис заступника 
 
 

mailto:info@kajaksrbija.rs
http://www.kajaksrbija.rs/


Прилог 3.Образац захтева за издавање нове такмичарске легитимације 

КАЈАКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 354-11-45,   мејл: info@kajaksrbija.rs , 
www.kajaksrbija.rs     

  

ЗАХТЕВ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ  

ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

НАЗИВ КЛУБА  

СЕДИШТЕ  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СПОРТИСТЕ  

Број Такмичарске књижице  

Датум престанка важења 
Такмичарске књижице  

Молим Кајакашки савез Србије да изда нову Такмичарску књижицу за горе неведеног 
спортисту због истека рока важења важеће Такмичарске књижице. 

Напомена: 
Замена Такмичарске књижице може да се изврши најраније 10 дана пре истека важности 
важеће Такмичарске књижице. 

Напомена 

У прилогу изјаве обавезно се доставља копија уплатнице на износ који 
таксе који одреди УО Савеза. 

Сврха плаћања – Редовна замена Такмичарске лиценце (износ се уплаћује 
органу који издаје Такмичарску књижице (КСС, ККСВ)  

Кајакашки савез Србије, број рачуна: 325-9500600032138-54 
Кајак кану савез Војводине, број рачуна:  340-2234-18 
 

Печат клуба Потпис заступника 

mailto:info@kajaksrbija.rs
http://www.kajaksrbija.rs/


Прилог 4. Образац за попуну регистрационе пријаве спортиста 
 
 

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ ТАКМИЧАРА У ______ГОДИНИ 
КЛУБ: 
АДРЕСА: 
ТЕЛЕФОН: 
МЕЈЛ: 
 

 

Редни 
број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДАТУМ 
РОЂЕЊА 

Бр.такмичарске 
књижице 

КАТЕГОРИЈА 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
 

     МП                                _______________________________ 

        Потпис овлашћеног лица 

 

МЛАЂИ ПИОНИРИ-КЕ  КАТЕГОРИЈЕ 
ПИОНИРИ-КЕ  
КАДЕТИ-КИЊЕ  
ЈУНИОРИ-КЕ  
СЕНИОРИ-КЕ  


