ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ
ПОСРЕДОВАЊА ПРИЛИКОМ ТРАНСФЕРА
СПОРТИСТА

Београд, 2017.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСРЕДОВАЊА
ПРИЛИКОМ ТРАНСФЕРА СПОРТИСТА
Члан 1.
Предмет овог правилника је утврђивање у складу са законом услова за бављење
стручним радом у спорту које обухвата посредовање у спортским трансферима,
приликом преласка спортиста из једне у другу спортску организацију у грани спорта
кајак кану ( у даљем тексту: спортска грана).
Члан 2.
Пословима спортског посредовања се баве стручњаци у спорту који имају занимање и
звање: спортски посредник и који испуњавају услове у складу са законом, прописима
надлежне међународне федерације и прописима Кајакашког савеза Србије ( у даљем
тексту: Савез).
Члан 3.
Послови спортског посредника представљају заступање интереса спортисте или
спортске организације приликом преласка спортисте из једне у другу спортску
организацију.
Члан 4.
Спортски посредник се може бавити пословима спортског посрдедовања, само уколико
има дозволу за рад, лиценцу, коју издаје Савез.
Члан 5.
Савез утврђује трошкове издавања и обнављања лиценце, које плаћа подносилац
захтева, тј. спортски посредник за услугу издавања, односно обнављања лиценце.
Члан 6.
Лиценца издата спортском посреднику од стране надлежне међународне федерације,
сматра се важећом дозволом за рад, за период за који је издата, у складу са законом.
Члан 7.
Спортски посредник може вршити следеће послове:
•

ангажовање у пословима проналажења спортистима ангажмана у адекватној

спортској организацији и закључивању одговарајућег уговора;
•

сарадња са спортским организацијама у циљу проналажења и ангажовања
одговарајућих спортиста;

•

посредовање између спортских организација при трансферима спортиста.
Члан 8.

За стицање звања: спортски посредник, потребно је да су испуњени услови у области
стручне спреме, образовања и оспособљавања за адекватну спортску грану:
• завршено најмање средње образовање и завршен програм оспособљавања III нивоа,
која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању од најмање 240 часова
уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање послова спортског
посредника;
• завршено најмање више образовање из области физичког васпитања и спорта,
економије, менаџмента или права и завршен програм оспособљавања II нивоа, која
обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању од најмање 120 часова уз
одговарајућу проверу знања и способности за обављање послова спортског посредника;
• завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права и завршен
програм оспособљавања I нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку
у трајању од најмање 60 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за
обављање послова спортског посредника;
• завршено високо образовање из области спортског менаџмента.
Члан 9.
Спортски посредник мора обавити преглед опште здравствене способности у складу са
законом и правилима Савеза, као и психолошки преглед.
Члан 10.
Спортски посредник подноси Савезу захтев за издавање лиценце за вршење
послова спорског посредника. У захтеву наводи основне податке и доставља
адекватне доказе:
•
•
•
•
•
•

име и презиме, датум рођења и јединствени матични број грађана;
адресу пребивалишта и број контакт трелефона;
стручну спрему и оверену копију дипломе;
доказ о завршеном програму оспособљавања;
доказ да није кажњаван и да се не води кривични судки поступак;
доказ о општој здравственој способности и извршеном психолошком прегледу;

•
•
•

кратку биографију са искуством у пословима посредовања;
доказ о положеном испиту који организује Савез или оверену копију
међународну лиценце, ако је поседује;
доказ о уплаћеној такси у висини коју одређује на почетку текуће године Савез;
`
Члан 11.

Председник Савеза именује Комисију од 3 члана која испитује да ли Спортски
посредник испуњава све предвиђене услове ( у даљем тексту: Комисија) и доноси
одлуку у року од 8 дана од предаје документације и Захтева за издавање лиценце.
Уколико испуњава све услове спортски посредник може приступити полагању испита,
који се састоји од усменог и писменог дела, у организацији Комисје коју је имановао
Председник Савеза.
Испит се полаже у року од 15 дана од доношења одлуке Комисије о испуњености
услова.
Члан 12.
Пре полагања испита, ради покривања трошкова организације испита, плаћа се такса у
противвредности од 500,00 еура по курсу на дан уплате.
Питања на испиту су из следећих области:
•
•
•
•

Познавање Закона о спорту;
Познавање европских и светских правила везаних за трансфер спортиста из
спортске гране;
Познавање Правилника о номенклатури спортских занимања и звања;
Познавање спортских правила спортске гране.
Члан 13.

Уколико се не положи испит, пријава за наредно полагање се не може извршити након
протека периода од 6 (шест) месеци.
Члан 14.
Савез издаје лиценцу на три године, након чијег рока се врши њено обнављање и плаћа
такса у висини издавања лиценце.
Члан 15.
Спортски посредник врши послове трансфера тако што треба:
•

да послује савесно, поштено у скалду са фер плејом;

•

да води рачуна о заштити интереса спортисте кога заступа или спортске

•
•
•
•
•

организације;
да поштује своје пословне колеге и не врши нелојалну конкуренцију;
да извршава све уговорне обавезе и рокове, предвиђене закљученим уговором;
да води пословне књиге и уредно плаћа порез држави у складу са законом;
да прати спортска правила и врши едукацију, како би пословао стручно и
квалитетно;
да уважава Савез и својим радњама не доприноси паду његовог угледа.
Члан 16.

Уговор о посредовању, трансферу који закључује спортски посредник, не може бити са
роком трајања дужим од 2 (две) године, како не би доводио спортисту у зависан и
неповољан положај, с тим да се уговор може након истека поново закључити.
Члан 17.
Уколико не испуњава услове из претходног члана, не поштује уговорне обавезе и не
заступа интересе спортисте или спортске организације која га је ангажовала, или се на
други начин понаша тако да штети угледу Савеза, Савез може спортском посреднику
одузети лиценцу на одређено време или трајно на основу одлуке Комисије.
Уколико спортски посредник не врати Савезу лиценцу у року од 8 (осам) дана након
Одлуке Комисије о одузимању, Савез ће одлуку о одузимању лиценце поставити на
званичном сајту Савеза и о томе обавестити надлежну међународну федерацију.
Члан 18.
На одлуку Комисије о одузимању лиценце, спортски посредник може у року од 8 (осам)
дана уложити жалбу Управном одбору Савеза.
Одлука Управног одбора је коначна.
Члан 19.
Савез сачињава листу спортских посредника коју објављује на званичном сајту Савеза.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.
Председник
___________________________
Мирко Нишовић

