
 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 3. Статута Српског атлетског 

савеза, Управни одбор САС, на седници одржаној 13.04.2020. 

године усвојио је пречишћен текст: 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ПРЕЛАСКУ АТЛЕТИЧАРА/КИ 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 и 

прелазак атлетичара у инострани клуб. 

 

Одредбе овог Правилника примењују се на све регистроване 

атлетичаре свих узраста и оба пола (у даљем тексту: атлетичар) у 

Републици Србији и обавезне су за све организације чланице 

Српског атлетског савеза (у даљем тексту САС).  

 

Термини којима су у овом Правилнику означена лица изражена у 

граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 

женски род лица на која се односе. 

 

Члан 2. 

Основна начела на којима се заснива овај Правилник су:  

 

➢ атлетичар својом слободном вољом бира атлетски  клуб 

у коме ће тренирати и  за који ће наступати на такмичењима;  

➢ атлетски клуб и атлетичар закључују, у складу са 

Законом o спорту РС , уговор којим регулишу међусобна 

права, обавезе и одговорности;  

➢ матични клуб има право на обештећење уколико је то 

Уговором уговорено на начин и по поступку предвиђеним 

Законом о спорту РС.  

 

Прелазни рок  

Члан 3. 

Прелазак регистрованог атлетичара из једног у други атлетски клуб 

може се извршити само у редовном прелазном року, осим ако 

овим Правилником нису предвиђени и други термини. 

 

Редовни прелазни рок се одвија у периоду између две такмичарске 

сезоне. 

 



 

 

Члан 4. 

Редовни прелазни рок почиње у први понедељак након завршетка 

последњег националног такмичења утврђеног календаром 

такмичења који је усвојио УО САС и траје 4 (четири) недеље кроз 4 

(четири) периода:  

први период: (0 – 5) прва недеља – 5 (пет) радних дана у коме 

атлетичар подноси захтев за исписницу;  

други период: (8 – 12) друга недеља – 5 (пет) радних дана када су 

клубови у обавези да одговоре на захтев атлетичара;  

трећи период: (15 – 19) трећа недеља – 5 (пет) радних дана када су 

клубови обавезни да поднесу захтев за одобрење преласка нових 

атлетичара, Комисији за преласке САС;  

четврти период: (22 – 26) четврта недеља – 5 (пет) радних дана када 

Комисија за преласке САС доноси одлуку о усвајању или одбијању 

захтева за одобрење преласка атлетичара из клуба у клуб.  

 

Уколико задњи дан било ког предиђеног рока пада у нерадни дан, 

рок истиче протеком првог наредног радног дана. 

 

Ово важи за све одредбе овог Правилника у којима се помињу 

рокови. 

 

Члан 5. 

У случајевима када: 

1. атлетичар и матични атлетски клуб немају закључен и оверен 

уговор у складу са одредбама Закона о спорту РС, а матични 

клуб није одговорио на захтев атлетичара за добијање 

исписнице у роковима утврђеним овим Правилником иако је 

добио уредан захтев атлетичара; 

2. матични клуб изда исписницу за прелазак у други атлетски 

клуб или исписницу из чланства клуба и пре почетка редовног 

прелазног рока на основу одлуке надлежног органа Клуба; 

3. због одласка атлетичара на припреме репрезентације 

Србије, студије у иностранство, служење војног рока  или 

слично и постоји писмена сагласност клубова (матичног и 

новог) да се изврши прелазак  атлетичара; 

секретар Комисије за преласке САС може на основу достављене 

потребне документације по службеној дужности донети одлуку о 

дозволи за прелазак атлетичара у други/нови атлетски клуб, по 

скраћеном поступку и у роковима краћим  од оних предвиђених у 

чл.4 овог Правилника. 

 

Секретара Комисије за преласке САС именује и разрешава 

Директор САС. 

 



Члан 6. 

Атлетичар може да оствари прелазак из једног у други атлетски клуб 

ван прелазног рока у следећим случајевима:  

1. брисања матичног атлетског клуба из званичног регистра 

надлежног органа (АПР РС) и почиње првог радног дана од 

дана објављивања решења надлежног органа;  

2. окончања дисцпилинског поступка и почиње у смислу члана 4. 

овог Правилника првог радног дана од дана окончања 

дисциплинског поступка;  

3. завршене дисциплинске мере забране наступа на 

такмичењима и почиње у смислу члана 4. овог Правилника 

првог радног дана од дана истека дисциплинске мере;  

4. завршетка одслужења војног рока и почиње у смислу члана 4. 

овог Правилника првог радног дана од дана завршетка 

служења војног рока;  

5. протека законског рока породиљског одсуства и почиње у 

смислу члана 4. овог Правилника првог радног дана од дана 

завршетка законског породиљског одстуства; 

6. уколико након завршетка редовног прелазног рока, матични 

клуб не изврши регистрацију или пререгистрацију атлетичара 

за такмичарску сезону у роковима које утврђује УО САС, 

атлетичар може покренути поступак преласка у други 

атлетски клуб (почетак рока за покретање поступка почиње 

првог радног дана након одржаног првог атлетског такмичења 

из календара такмичења који је усвојио УО САС); 

7. уколико након завршетка редовног прелазног рока и 

регистрације атлетичара за такмичарску сезону у роковима 

које утврђује УО САС, атлетичар може покренути поступак 

преласка у други атлетски клуб уколико није наступао у тој 

такмичарској сезони за матични клуб и добио је од матичног 

клуба одлуку о престанку чланства у клубу (почетак рока за 

покретање поступка почиње првог радног дана након 

правоснажности одлуке надлежних органа матичног клуба). 

 

Члан 7. 

Атлетичар који жели да промени клуб у смислу одредби  овог 

Правилника, у редовном прелазном року подноси писмени захтев 

за издавање исписнице надлежном органу матичног клуба чији је 

члан.  

 

Захтев се упућује матичном клубу (искључиво и само поштом - 

препорученом пошиљком или лично на оверу и потпис) а копија 

захтева новом клубу и Комисији за преласке САС (поштом. Е-

мејлом, факсом или лично). 

 



Као датум подношења захтева матичном клубу  рачуна се датум 

поштанског жига на потврди о предаји препоручене пошиљке или 

датум приликом предаје овлашћеном лицу матичног клуба. 

 

Форма обрасца -  захтева за издавање исписнице је саставни део 

овог Правилника (прилог бр.1). 

 

Члан 8. 

У прелазном року атлетичар може поднети захтев за прелазак у 

само један атлетски клуб.  

 

Атлетичар може да одустане од свог захтева за прелазак у нови 

клуб, током првог  периода . Писмено обавештење о одустајању од 

захтева за издавање исписнице доставља се матичном клубу, новом 

клубу и Комисији за прелазаке САС 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 

закључи уговор са два или више клубова подлеже дисциплинској 

одговорности и остаје регистрован за клуб за који је био 

регистрован пре почетка прелазног рока. 

 

Члан 10. 

Када матични клуб прими захтев за издавање исписнице, у обавези 

је да на захтев одговори у периоду предвиђеном чланом 4.став 2. 

овог Правилника.  

 

Уколико су испуњени сви услови предвиђени нормативним актима 

клуба и овог Правилника, матични клуб ће издати исписницу. 

 

У случају да матични клуб одбије захтев за издавање исписнице, 

надлежни орган клуба доноси одлуку са образложењем и поуком о 

правном леку.  

 

Члан 11. 

Исписницу или одлуку о одбијању захтева за исписницом 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 САС;  

 



Форма обрасца -  исписнице је саставни део овог Правилника 

(прилог бр.2). 

 

Као датум издавања исписнице рачуна се датум поштанског жига 

на потврди о предаји препоручене пошиљке или датум овере 

приликом уручења атлетичару, новом клубу и Комисији за преласке 

САС. 

 

Члан 12. 

Матични клуб може да одбије захтев за издавање исписнице у 

следећим случајевима:  

1. атлетичару који има важећи уговор;  

2. атлетичару против кога се води дисциплински поступак или 

тече мера изречене  дисциплинске казне;  

3. атлетичару који се налази на одслужењу војног рока;  

4. атлетичару који у захтеву није навео личне податке и/или клуб 

у који прелази ;  

5. 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. овог Правилника, 

сматра се да је атлетичар добио сагласност за прелазак у нови 

клуб.  

 

На захтев регистрованог атлетичара матични клуб може подносиоцу 

захтева на основу одредби и процедури утврђеној Статутом клуба 

да да у било ком временском термину исписницу из чланства 

клуба.  

 

Атлетичар који је добио одлуку матичног клуба у смислу предходног 

става овог члана може бити регистрован за нови клуб само на 

начин и по поступку утврђеним овим Правилником. 

 

Члан 14. 

Атлетичар који уопште није наступао на атлетским такмичењима 

најмање 730 дана (две године) и није имао закључен Уговор са 

матичним клубом у коме је била уговорена накнада за трансфер 

или накнада за развој,  може се регистровати за нови клуб у смислу 

прве регистрације. 

 

У период ненаступања се не рачуна:  

➢ када атлетичар има важећи Уговор закључен на начин и 

по поступку предвиђеним Законом о спорту РС;  

➢ када се против атлетичара води дисциплински поступак 

или тече мера изречене дисциплинске казне;  



➢ када се атлетичар налази на одслужењу војног рока;  

➢ када се атлетичарка налази на законском породиљском 

одсуству. 

Члан 15. 

Матични атлетски клуб не може да суспендује атлетичара нити да 

покрене дисциплински поступак против атлетичара у следећим 

случајевима:  

➢ после подношења захтева за издавање исписнице ради 

преласка у нови клуб;  

➢ када се атлетичар налази на одслужењу војног рока;  

➢ када се атлетичарка налази на законском породиљском 

одсуству;  

➢ по истеку 730-ог дана ненаступања на атлетским 

такмичењима као члан тог клуба. 

 

Члан 16. 

Нови клуб подноси захтев за одобрење преласка нових атлетичара 

Комисији за преласке САС. 

 

Да би захтев био правоваљан потребно је, да је поднесен у смислу 

члана 4. овог Правилника, искључиво и само поштом - 

препорученом поштом или лично на оверу и потпис у Канцеларији 

САС, и да садржи потребну документацију:  

 

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 надлежном органу за регистрацију 

САС, након одобрење преласка);  

3. Исписницу коју је издао надлежни орган атлетског клуба из 

кога одлази атлетичар; 

4. Оверена потврда банке као доказ о уплати накнаде за 

трансфер или накнаде за развој уколико је то предвиђено 

Уговором закљученим између атлетичара и матичног клуба; 

5. Копија захтева за исписницу и оргинал поштанске потврде о 

предаји препоручене пошиљке уколико матични клуб није у 

предвиђеном року утврђеном овим Правилником одговорио 

на захтев атлетичара за издавање исписнице;  

6. Потврда матичног клуба о последњем наступу за атлетичаре 

који нису такмичили за матични клуб најмање 730 дана или 

лична изјава атлетичара, дата под пуном материјалном и 

дисциплинском одговорношћу; 

7. Фотокопија решење надлежног органа о брисању матичног 

атлетског клуба из регистра спортских удржења који се води у 

АПР РС.  

 



Као датум подношења захтева са потпуном документацијом рачуна 

се датум поштанског жига на потврди о предаји препоручене 

пошиљке или датум овере приликом личне предаје у Канцеларији 

САС. 

 

Члан 17. 

Одлуку о поднетим захтевима за одобрење преласка атлетичара у 

нови клуб са приложеном потпуном документацијом доноси 

надлежни орган (секретар Комисије САС или Комисија за 

преласке САС) у роковима утврђеним овим Правилника.  

 

Уколико захтев није потпун, нејасан или недостаје неки документ 

секретар Комисије САС или Комисија за преласке САС, ће 

писмено (е-мејлом) обавестити подносиоца захтева да исправи или 

допуни захтев у року од 5 (пет) дана од дана пријема акта. Ако 

подносилац захтева не исправили или не допуни захтев сматраће 

се да је одустао од првобитно поднетог захтева. 

  

Одлуке се достављају  искључиво и само електронском поштом: 

новом клубу, матичном клубу и атлетичару.  

 

Комисија за преласке САС дужна је да обавести надлежни орган за 

регистрацију атлетичара АСС о датуму коначности одлуке из 

предходног става овог члана. 

 

Уколико нови атлетски клуб не региструје атлетичара у року 

утврђеном одлуком УО САС, атлетичар остаје члан клуба као 

НЕРЕГИСТРОВАН атлетичар за ту такмичарску сезону. 

 

За атлетичара који је прешао у нови атлетски клуб ван редовног 

прелазног рока, нови атлетски клуб ће поднети захтев за 

регистрацију након правоснажности одлуке секретара Комисије 

САС или Комисије за преласке САС о одобреном захтеву за 

прелазак атлетичара у нови клуб.  

 

Уговор  

Члан 18. 

Права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера 

којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом уређују 

се уговором између атлетичара и атлетског клуба (уговор о 

стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање или 

уговор о бављењу спортом). 

 

Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују 

се уговором о раду између атлетичара и атлетског клуба. 

 



Малолетни атлетичар при закључењу и извршењу уговора о раду са 

атлетским клубом ужива посебну заштиту прописану законом којим 

се уређују услови за заснивање радног односа и рад лица млађих 

од 18 година. 

 

Уговор са атлетичарем који нема потпуну пословну способност 

може да се пуноважно закључи само уз писану сагласност оба 

родитеља, односно старатеља, оверену у складу са законом, а на 

основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који 

нема потпуну пословну способност од стране надлежне 

здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину 

спорта. 

 

Атлетски клуб је дужан да пре закључења уговора атлетичара 

(уколико је малолетан и родитеље или старатеља), писмено 

обавести о правима, обавезама и одговорностима из ст. 1. и 2. овог 

члана. 

 

Ништаван је уговор између атлетичара и атлетског клуба који је 

закључен супротно одредбама Закона о спорту РС. 

 

 

Члан 19. 

Атлетичару који нема пуноважно закључен уговор са матичним 

атлетским клубом  не може бити ускраћено право закључења 

уговора са другим атлетским клубом, односно прелазак у атлетски 

клуб и регистровање и наступање за нови атлетски клуб на 

спортским такмичењима у својству атлетичара, осим ако Законом  

о спорту РС није друкчије одређено.  

 

У случају из става 1. овог члана, као и у случају раскида или 

поништења уговора између атлетичара и атлетског клуба, спор 

између атлетског клуба из кога одлази и атлетског клуба у који 

прелази о износу и плаћању уговорене накнаде за трансфер или 

накнаде за развој, односно обуку (тренирање) атлетичара не може 

утицати на спортске активности атлетичара и право наступа за 

атлетски клуб у који је прешао. 

 

Накнада за развој, односно обуку спортисте из става 2. овог члана 

обрачунава се приликом закључења првог професионалног 

уговора, на основу улагања, односно стварних трошкова атлетског 

клуба  који су допринели развоју атлетичара, с тим да као последња 

година обуке може да се рачуна она година у којој је спортиста 

напунио 21 годину. 

 

Атлетски клуб из кога атлетичар одлази не може да потражује 

накнаду за развој, односно обуку атлетичара из става 4. овог члана 



уколико је атлетичар или његов родитељ или старатељ том 

атлетском клубу  плаћао чланарину или накнаду за бављење 

спортским активностима (атлетиком), спортску опрему и спортске 

припреме, односно накнада мора бити сразмерно умањена. 

 

Накнада из става 3. овог члана не може се потраживати ако је 

уговор атлетичара и атлетског клуба  раскинут кривицом атлетског 

клуба, као и након престанка развоја, односно обуке спортисте. 

 

Члан 20. 

Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни 

раскид уговора између атлетичара и атлетског клуба закључује се у 

писаној форми и оверава у складу са законом, а у противном је 

ништаван. 

 

Уговор између атлетичара и атлетског клуба потписују атлетичар и 

лице овлашћено за заступање атлетског клуба, а у случају да је 

атлетичар  лице без потпуне пословне способности, уговор се 

потписује само уз писану сагласност оба родитеља, односно 

старатеља. 

 

У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, 

споразумног раскида уговора или раскида уговора између 

атлетског клуба и атлетичара због неиспуњења уговорних обавеза, 

атлетски клуб  је дужан да о томе без одлагања обавести САС. 

 

 

Члан 21. 

Атлетичар аматер који се бави спортским активностима као члан 

атлетског клуба, без  уговора, има права утврђена спортским 

правилима САС и општим актом атлетског клуба. 

 

Уговором о бављењу спортом регистровани атлетичар аматер и 

атлетски клуб утврђују, нарочито: новчану накнаду за бављење 

спортским активностима, новчане и друге награде за постигнуте 

спортске резултате, накнаде трошкова смештаја и исхране за 

време спортских припрема и спортског такмичења, накнаду за 

закључење уговора и накнаду за коришћење лика спортисте. 

 

Уговором о стипендирању малолетног атлетичара за спортско 

усавршавање утврђује се, нарочито: новчана стипендија и накнада 

трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и 

спортског такмичења. 

 

Уговор о стипендирању из става 3. овог члана може да се закључи 

најдуже до стицања пунолетства спортисте. 

 



Члан 22. 

Прелазак малолетног атлетичара у атлетски клуб  који је члан САС, 

изван места пребивалишта малолетног спортисте није дозвољен, 

осим у случају  наставка школовања (образовања) или повезивања 

са породицом. 

 

Наведене околности наведене у ставу 1. овог члана доказују се 

одговарајућом документацијом (потврдом школске установе или 

потврдом надлежног органа о промени места пребивалишта 

породице). 

 

Право жалбе  

Члан 23. 

Уколико заинтересоване стране сматрају да су у поступку 

подношења захтева за исписницом или издавања исписнице или 

одбијања захтева за издавање исписнице или током поступка 

подношења захтева за одобрење преласка атлетичара из клуба у 

клуб, повређене одредбе овог Правилника, могу изјавити приговор 

Комисији за преласке САС у року 5 (пет) дана од дана сазнања за 

повреду.  

 

Комисија за преласке САС дужна је да о приговору одлучи у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема приговора и одлуку у писменој 

форми са образложењем и правном поуком достави 

заинтересованим странама. 

 

Као датум подношења приговора рачуна се датум поштанског жига 

на потврди о предаји препоручене пошиљке или датум овере 

приликом предаје овлашћеном лицу у Канцеларији САС. 

 

Члан 24. 

Против одлуке Комисије за преласке САС, незадовољна страна 

може изјавити жалбу Управном одбору САС, у року од 5 (пет) дана 

од дана пријема одлуке. 

 

Као датум подношења жалбе рачуна се датум поштанског жига на 

потврди о предаји препоручене пошиљке или датум овере 

приликом предаје овлашћеном лицу САС. 

 

Одлука Управног одбора САС је коначна. 

 

Члан 25. 

У току поступка приликом доношења одлуке, Комисије за преласке 

САС или УО САС рок се може продужити за још додатних 7 (седам) 

дана, ради прибављања додатне неопходне документације. 

 

 



Право наступа  

Члан 26. 

У периоду прелазног рока, од добијања исписнице од матичног 

клуба па до коначне одлуке о усвајању захтева за одобрење 

преласка и регистрације за нови клуб (период када атлетичар није 

члан ниједног атлетског клуба члана САС), атлетичар може званично 

учествовати на атлетским такмичењима само уколико наступа за 

репрезентацију Србије. 

 

Члан 27. 

Атлетичар стиче право наступа за нови атлетски клуб даном 

регистрације за нови атлетски клуб код надлежног органа за 

регистрацију САС. 

 

Одлазак у иностранство  

Члан 28.  

Међународни трансфер, односно прелазак малолетног спортисте 

у страни атлетски клуб није дозвољен, осим у посебним 

случајевима утврђеним спортским правилима надлежног 

међународног спортског савеза: ИААФ или ЕА. 

 

Атлетичар, члан атлетског клуба чланице САС може у складу са 

процедуром ИААФ и ЕА, да се региструје за атлетски клуб у другој 

држави чланици ИААФ и ЕА, у било ком периоду календарске 

године. 

 

Регистрација за атлетски клуб у другој држави чланици ИААФ и ЕА 

може бити и двојна уколико је то њиховим спортским правилима 

предвиђено. У случају двојне регистрације атлетичар има права 

наступа за клуб у Републици Србији на такмичењима према 

Пропозицијама за атлетска такмичења САС. 

 

Члан 29. 

Атлетичар подноси захтев Комисији за преласке САС за прелазак у 

атлетски клуб у инoстранству. 

 

Уз захтев се прилаже следећа документација:  

1. сагласност матичног клуба за одлазак у иностранство;  

• сагласност мора да садржи захтев за прелазак са или 

без обештећења;  

• сагласност у смислу двојне регистрације или не;  

2. молбу иностраног клуба и сагласност федерације чији је клуб 

члан за прелазак атлетичара;  

3. уговор са иностраним клубом.  

 

 

 



 

Члан 30. 

Одлуку о одобрењу преласка атлетичара за клуб у иностранству 

доноси Комисија за преласке САС у року 15 (петнаест) дана од 

дана пријема захтева са достављеном потпуном документацијом. 

 

Члан 31. 

Атлетичар је обавезан да у уговор са иностраним атлетским клубом 

унесе следеће одредбе:  

1. да је обавезан да се одазове позиву спортског директора 

САС или селектора САС и безусловно наступи за 

репрезентацију Србије на свим званичним међународним 

такмичењима;  

2. да ће његов клуб у иностранству сносити путне трошкове 

доласка и одласка на акције репрезентације.  

 

Завршне одредбе  

Члан 32. 

Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор САС, а 

између две седнице Комисија за преласке САС заједно са 

законским заступником САС. 

 

Члан 33. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници 

Управног одбора САС.  

 

Правилник се објављује на званичном сајту САС. 

У Београду, 13.04.2020. год. 

Управни одбор САС 

председник  

Веселин Јевросимовић 

 

 

 

 

 

 

 

 


