На основу члана 48. Тачка 3. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на седници одржаној 7.новембра 2005 године донела је
П Р А В И Л Н И К
О ПРЕЛАСКУ АТЛЕТИЧАРА ИЗ КЛУБА У КЛУБ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Павилником се на јединствен начин регулишу услови, поступак и начин
преласка атлетичара из клуба у клуб, право наступа атлетичара на такмичењима у
Републици Србији, прелазак атлетичара у инострани клуб.
Одредбе овог Правилника примењују се на све активне атлетичаре свих узраста
и оба пола (у даљем тексту: атлетичар) у Републици Србији и обавезне су за све
организације Атлетског савеза Србије.

•
•
•

Члан 2.
Основна начела на којима се заснива овај Правилник су:
атлетичар својом вољом бира клуб у коме ће се такмичити;
односи атлетичар - клуб утврђују се уговором и овим Правилником;
мартични клуб има право на обештећење;

Прелазни рок
Члан 3.
Прелазак атлетичара из једног у други атлетски клуб може се извршити само у
прелазном року.
Члан 4.
Прелазни рок траје од 20. новембра до 25. децембра текуће године и подељен је
у 4 (четири) периода:
• први период: 20-25. новембра текуће године када атлетичар подноси захтев за
исписницу;
• други период: 30. новембра текуће године када су клубови обавезни да одговоре на
захтев атлетичара;
• трећи период: 10-15. децембра текуће године када су клубови обавезни да поднесу
захтев за одобрење преласка нових атлетичара, Комисији за преласке АСС;
• четврти период: 20-25. децембра текуће године када Комисија за преласке АСЈ
доноси одлуку о усвајању захтева или одбијању захтева за одобрење преласка
атлетичара из клуба у клуб.
Члан 5.
Атлетичар може да оствари прелазак из једног у други атлетски клуб ван
прелазног рока у следећим случајевима:
• брисања атлетског клуба из званичног регистра надлежног органа и траје 15
(петнаест) дана истеком првог дана доношења решења надлежног органа;
• окончања дисцпилинског поступка и траје у смислу члана 4. овог Правилника стим
што им се за почетак рока рачуна истеком првог дана окончања дисциплинског
поступка;
• завршене дисциплинске мере забране наступа на такмичењима и траје у смислу
члана 4. овог Правилника стим што се за почетак рока рачуна истеком првог дана
завршене дисциплинске мере;

•
•

завршетка одслужења војног рока и траје у смислу члана 4. овог Правилника стим
што се за почетак рока рачуна истеком првог дана завршетка служења војног рока;
протека законског рока породиљског одсуства и траје у смислу члана 4. овог
Правилника стим што се за почетак рока рачуна истеком првог дана протека
законског рока породиљског одстуства;

Члан 6.
Уколико задњи дан рока пада у НЕДЕЉУ или ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, или у неки други
дан када клуб или АСС не ради, рок истиче протеком првог наредног дана. Ово важи за
све одредбе овог Правилника у којима се помињу рокови.
Члан 7.
Атлетичар који жели да промени клуб у смислу члана 4. или члана 5. став 2.3.4.
овог Правилника, у прелазном року подноси писмени захтев за издавање исписнице
клубу чији је члан. Захтев се упућује матичном клубу а копија захтева Комисији за
преласке АСС искључиво и само поштом - препорученом пошиљком или лично на
оверу и потпис.
Садржину и форму захтева одређује сам подносилац, стим што је обавезан да
у захтеву назначи клуб у који прелази као и личне податке: име, презиме, адресу и
место становања.
Као датум подношења захтева рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум приликом предаје овлашћеном лицу
матичног клуба.
Члан 8.
Унутар прелазног рока атлетичар може поднети захтев за прелазак у само један
клуб. Исто тако, атлетичар може да одустане од свог захтева за прелазак у нови клуб, у
периоду од 20-25. новембра текуће године. Писмено обавештење о одустајању од
захтева за издавање исписнице доставља се матичном клубу, новом клубу и Комисији
за прелазаке АСС искључиво и само поштом - препорученом пошиљком или лично на
оверу и потпис.
Као датум одустајања од захтева рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје овлашћеном лицу
матичног клуба и новог клуба.
Члан 9.
Атлетичар који у истом прелазном року потпише приступницу или уговор за два
или више клубова подлеже дисциплинској одговорности и остаје регистрован за клуб за
који је био регистрован пре прелазног рока.
Члан 10.
Када матични клуб прими захтев за издавање исписнице, обавезан је да на
захтев одговори у периоду предвиђеном чланом 4. став 2. овог Правилника. Уколико су
испињени сви услови предвиђени овим Правилником матични клуб ће издати
ИСПИСНИЦУ а у противном ће одбити захтев за издавање исписнице, са разлозима и
правом на жалбу.
Члан 11.
Исписницу или одлуку о одбијању захтева за исписницу матични клуб је обавезан
да достави, искључиво и само поштом - препорученом пошиљком или лично на оверу и
потпис:
• подносиоцу захтева, атлетичару;
• клубу који је атлетичар у захтеву навео као нови клуб;

•

Комисији за преласке АСС;
Образац исписнице је саставни део овог Правилника.

Као датум издавања исписнице рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје атлетичару, новом
клубу и Комисији за преласке АСС.
Члан 12.
Матични клуб може да одбије захтев за издавање исписнице у следећим
случајевима:
• атлетичару који има важећи уговор;
• атлетичару против кога се води дисциплински поступак или тече мера дисциплинске
казне;
• атлетичару који се налази на одслужењу војног рока;
• атлетичару који у захтеву није навео клуб у који прелази и личне податке;
• атлетичарки која се налази на законском породиљском одсуству;
Члан 13.
Уколико матични клуб НЕ ОДГОВОРИ на захтев за издавање исписнице у за то
предвиђеном року а у смислу члана 4. став 2. овог Правилника, сматра се да је
атлетичар добио сагласност за прелазак у нови клуб.
Атлетичар који је добио сагласност у смислу предходног става овог члана може
бити регистрован за нови клуб без права на обештећење.
Члан 14.
Атлетичар који уопште није наступао на атлетским такмичењима најмање 365
дана од дана последњег наступа, подношењем захтева за прелазак у нови клуб стиче
право регистрације за нови клуб у смислу члана 4. 7. и 13. овог Правилника.
Атлетичар који уопште није наступао на атлетским такмичањима најмање 730
дана (две године) може се регистровати за нови клуб у смислу прве регистрације.
У период ненаступања се не рачуна:
• када атлетичар има важећи уговор;
• када се против атлетичара води дисциплински поступак или тече мера
дисциплинске казне;
• када се атлетичар налази на одслужењу војног рока;
• када се атлетичарка налази на законском породиљском одсуству;
Члан 15.
Матични клуб НЕ МОЖЕ да суспендује атлетичара нити да покрене дисциплински
поступак против атлетичара у следећим случајевима:
• када атлетичару истекне уговор;
• после подношење захтева за издавање испсинице ради преласка у нови клуб;
• када се атлетичар налази на одслужењу војног рока;
• када се атлетичарка налази на законском породиљском одсуству;
• по истеку 365-ог дана ненаступања на атлетским такмичењима;
Члан 16.
Нови клуб подноси захтев за одобрење преласка нових атлетичара Комисији за
преласке АСС. Да би захтев био правоваљан потребно је, да је поднесен у смислу
члана 4. став 3. овог Правилника, искључиво и само поштом - препорученом поштом
или лично на оверу и потпис у АСС, и да садржи:
1. Списак нових атлетичара за које се тражи одобрење преласка;

2. Фотокопија својеручно потписане приступнице од стране атлетичара за нови клуб
(оргинал приступница и 2 фотографије прилажу се органу за регистрацију савеза
Србије, након одобрење преласка);
3. Исписница са или без обештећења;
4. Оверена потврда банке као доказ о уплати обештећења;
5. Копија захтева за исписницу и оргинал поштанске потврде о предаји препоручене
пошиљке, у смислу члана 13. овог Правилника;
6. Потврда матичног клуба о последњем наступу или лична изјава атлетичара, под
пуном материјалном и личном одговорношћу, за атлетичаре који нису такмичили за
матични клуб најмање 365 дана.
7. Одлуку Комисије за преласке АСС о оцени међусобног испуњавања обавеза
уговорних страна;
8. Решење надлежног органа о брисању из регистра надлежног органа.
Као датум подношења захтева рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом пријема од стране
Комисије за преласке АСС.
Члан 17.
Када Комисија за преласке АСС прими исправан захтев за одобрење преласка
атлетичара у нови клуб, обавезна је да донесе одлуку о усвајан ју захтева за одобрење
преласка а у смислу члана 4. став 4. овог Правилника.
Комисија за преласке АСС, одлуку о усвајању захтева за одобрење преласка,
доставља искључиво и само поштом - препорученом пошиљком: новом клубу,
матичном клубу и атлетичару.
Комисија за преласке АСС дужна је да обавести надележни орган за
регистрацију атлетског савеза републике или покрајине о датуму коначности одлуке из
предходнох става овог члана.
Уколико атлетичар није регистрован за нови атлетски клуб, 30 дана од дана
објављивања одлуке о преласку у Службеном билтену АСС, остаје НЕРЕГИСТРОВАН
атлетичар за ту сезону.
Уговор
Члан 18.
Уговор могу закључити атлетичар и атлетски клуб и на тај начин утврдити
међусобна права и обавезе клуба и атлетичара. Уговоро потписују: овлашћено лице
клуба са једне и атлетичар са друге стране.
Ако у тренутку потписивања уговора атлетичар није пунолетан, потребно је да
поред њега уговор потпише његов родитељ или старатељ.
Члан 19.
Уговор се састоји од основног дела и анекса
Основни део уговора треба да садржи следеће елементе:
• личне податке уговорних страна;
• период трајања уговора;
• обавезе клуба према атлетичару;
• обавезе атлетичара према клубу у смислу извршавања свих дужности, а у складу
са нормативним актима клуба, атлетског савеза републике и покрајине;
• начин и услови под којима се може раскинути уговор;
Основни део уговора мора бити оверен од стране овлашћеног лица АСС, а у
случају спора једини валидни биће уговор који се налази код Комисије за преласке
АСС, а закључује се у 5 (пет) истиветних примерака, од којих по 2 (два) примерка
припадају атлетичару и клубу а 1 (један) Комисији за преласке АСС.

Анекс уговора је саставни део основног уговора и има карактер пословне тајне
и њиме се ближе регулишу односи атлетичара и клуба. Анеx уговора прилаже се на
увид Комисији за преласке АСС у случају спора атлетичара и клуба.
Члан 20.
Уговор се може закључити на период од најмање 2 (две) до највише 4 (четири)
године - такмичарске сезоне, а уз сагласност обе стране и дуже.
Изузетно, уговор на 1 (једну) годину могу закључити атлетичари који у години
потписивања уговора навршавају 24 или више година живота.
Члан 21.
Уз обострану сагласност, уговор се може раскинути и пре истека времена за
које је закључен (споразумни раскид уговора). Раскид уговора, оверен од стране
овлашћеног лица АСС обавезно сачинити у 3 (три) примерака од који по 1 (један)
припадају матичном клубу, атлетичару и Комисији за преласке АСС.
Члан 22.
На захтев атлетичара или клуба уговор може бити раскинут једнострано, одлуком
Комисије за преласке АСС, у случају да атлетичар или клуб не испуњавају обавезе
утврђене Уговорм и анексом.
Уз захтев потребно је доставити све релевентне доказе који могу допринети
исправности одлуке Комисије за преласке АСС.
Као датум подношења захтева рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере од стране матичног клуба.
Члан 23.
Предмет расправљања и одлучивања Комисије за преласке АСС је оцена
међусобног испуњавања обавеза одређених уговором у складу са овим Правилником.
Комисија за преласке АСС дужна је да одлуку у писменој форми са
образложењем достави заинтересованим странама.
Обештећење
Члан 24.
Нови клуб у који атлетичар прелази, обавезан је да исплати обештећење
матичном клубу из кога атлетичар одлази, уколико матични клуб из кога атлетичар
одлази то ТРАЖИ у исписници.
Нови клуб је обавезан обештећење да уплати на жиро рачун матичног клуба
најкасније до дана подношења захтева Комисији за преласке АСС, а у смислу члана 4.
став 3. овог Правилника.
Члан 25.
Износ обештећења се утврђује договором матичног и новог клуба.
Уколико није утврђен износ обештећења у смислу предходног става Управни
одбор АСС својој одлуком утврђује максимални износ обештећења за поједине
категорије атлетичара. Износ обештећења као и категорије атлетичара Управни одбор
је дужан да објави 15 (петнаест) дана пре почетка прелазног рока.
Уколико је одлуком Комисије за преласке АСС, дошло до раскида уговора
кривицом матичног клуба, матични клуб НЕМА ПРАВО на обештећење.
Уколико је одлуком Комисије за преласке АСС, дошло до раскида уговора
кривицом атлетичара, матични клуб одређује обештећење које се састоји из:

•
•

максимално обештећење по одлуци АСС, плус
реални трошкови матичног клуба у односу на атлетичара настални до тренутка
раскида уговора.

У случају споразумног раскида уговора износ обештећења се утврђује
спразумно или у смислу става 2. овог члана.
Члан 26.
За атлетичаре који нису под уговором и којима је истекао уговор, обештећење
се одређује у смислу члана 25. став 2. овог Правилника.
Право жалбе
Члан 27.
Уколико заинтересоване стране сматрају да су у поступку издавања исписнице,
одбијања захтева за издавање исписнице, подношења захтева за одобрење преласка
атлетичара из клуба у клуб, повређене одредбе овог Правилника, могу изјавити жалбу
Комисији за преласке АСС у року 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Комисија за преласке АСС дужна је да о жалби одлучи у року од 3 (три) дана од
дана пријема жалбе, и одлуку у писменој форми са образложењем достави
заинтересованим странама.
Као датум подношења жалбе рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје овлашћеном лицу
АСС.
Члан 28.
Против одлуке Комисије за преласке АСС, незадовољна страна може изјавити
жалбу Арбитражној комисији АСС, другостепеном органу, у року од 5 (пет) дана од
дана пријема одлуке.
Арбитражна комисија АСС дужна је да у року 8 (осам) дана, од дана пријама
жалбе, донсе одлуку, коју у писменој форми са образложењем доставља
заинтересованим странама.
Као датум подношења жалбе рачуна се датум поштанског жига на потврди о
предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје овлашћеном лицу
АСС.
Одлука Арбиражне комисије АСС је коначна.
Члан 29.
У случају доношења одлука, Комисије за прелазаке АСС или Арбитражне
комисије АСЈ рок се може изузетно померити 7 (седам) дана, само ради прибављања
потребних доказа.
Право наступа
Члан 30.
У периоду прелазног рока, па до коначне одлуке о усвајању захтева за одобрење
преласка, атлетичар може учествовати на атлетским такмичењима као члан матичног
клуба.
Члан 31.
У случају преласка атлетичара из клуба у клуб, даном објављивања одлуке,
Комисије за преласке АСС, о усвајању захтева за одобрење преласка у Службеном
билтену АСС, атлетичар стиче право наступа за нови клуб.

Одлазак у иностранство
Члан 32.

Атлетичар, члан атлетског клуба чланице АСС може у складу са процедуром
ИААФ и ЕАА, да се региструје за атлетски клуб у другој држави чланици ИААФ и ЕАА, у
било ком периоду календарске године.
Регистрација за атлетски клуб у другој држави чланици ИААФ и ЕАА може бити и
двојна. У случају двојне регистрације атлетичар има права наступа за клуб у Републици
Србији на такмичењима према Пропозицијама за савезна такмичења АСС.
Члан 33.
Атлетичар подноси захтев Комисији за преласке АСС за прелазак у атлетски клуб
у инистранству.
Уз захтев мора да се приложи и документација следеће садржине:
• сагласност матичног клуба за одлазак у иностранство;
*сагласнот мора да садржи захтев за прелазак са или без обештећења;
*сагласност у смислу двојне регистрације или не;
• молбу иностраног клуба и сагласност федерације чији је клуб члан за прелазак
атлетичара;
• уговор са иностраним клубом у смислу члана 35. овог Правилника.
Члан 34.
Одлуку о одобрењу преласка атлетичара за клуб у иностранству доноси
Комисија за прелсаке АСС у року 15 (петнаест) дана од дана пријема захтева.
Члан 35.
Атлетичар је оабвезан да у уговор са иностраним атлетским клубом унесе
следеће одредбе:
• да је обавезан да се одазове позиву савезног капитена и безусловно наступи за
репрезентацију Србије на свим званичним такмичењима;
• да ће његов клуб у иностранству сносити трошкове долска и одласка на акције
репрезентације;
Завршне одредбе
Члан 36.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор АСС.
Члан 37.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на Управном одбору АСС.

УПРАВНИ ОДБОР
Атлетског савеза Србије
Милан Спасојевић ,председник

Атлетски клуб __________________________________
место_______________ адреса___________________
број:___________дана______________
На основу одредаба Правилника о преласку атлетичара из клуба у клуб, од
________________ и одлуке_______________________________ од ___________________________
/надлежни орган клуба/

/датум седнице/

издаје се
ИСПИСНИЦА

Атлетичару-ки________________________рођеном-ој_____________________последњи пут
/име и презиме/

/пун датум рођења/

наступио-ла за атлетски клуб _________________________и поднео-ла захтев за исписницу
дана_______________ради преласка у атлетски клуб ____________________________________
Исписница се издаје ради преласка у атлетски клуб ______________________________из
______________________________
/назив новог клуба/

На основу одлуке Управног одбора од ________________ атлетски клуб____________________
ТРАЖИ - НЕ ТРАЖИ /непотребно прецртати/ обештећење у износу _______________динара.
Образложење:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________
Обештећење уплатити на следећи жиро рачун _________________________________
Напомена: У случају када се тражи обештећење исписаница је правоснажна по уплати
обештећења а потврда банке или потврда клуба о уплати, саставни је део исписнице.
С Е К Р Е Т А Р,

М.П.

_______________
Достављено:
• Атлетском клубу_______________________
• Органу за преласке АСС
• Атлетичар
• Архиви

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КЛУБА
_______________________

