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На основу члана 18. и 100. Закона о спорту и члана 42. Статута Ватерполо савеза
Србије Управни одбор Ватерполо савеза Србије на својој седници одржаној __.__.2017.
године донео је:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ТРАНСФЕР ИГРАЧА
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилником о условима и критеријумима за трансфер играча (у даљем тексту:
Правилник) регулише питања која су везана за трансфер играча у складу са Законом
о спорту.
Члан 2.
Уговор о трансферу је, писани и оверен у складу са Законом о спорту, уговор између
ватерполо клуба са којим играч има пуноважно закључен уговор у складу са Законом
о спорту и ватерполо клуба у који играч прелази, на основу кога се ватерполо клуб са
којим играч има пуноважно закључен уговор, саглашава да уз одређену накнаду,
превремено споразумно раскине уговор са играчем како би прешао у ватерполо клуб
са којом се закључује уговор о трансферу.
Споразумни раскид између ватерполо клуба из кога играч одлази и играча мора бити
закључен и оверен у складу са одредбама Закона о спорту.
Уговор из става 1. овог члана може се пуноважно закључити само уз писану и
оверену сагласност спортисте у складу са Законом о спорту.
Члан 3.
Уговор о трансферу може се закључити за пунолетног играча без ограничења, док за
малолетне играче морају бити испуњени посебни услови у складу са Законом о
спорту и овим Правилником.
Члан 4.
Међународни трансфер, односно прелазак малолетног играча у страни ватерполо
клуб није дозвољен, осим изузетно у следећим случајевима:
- промена пребивалишта, или боравишта родитеља, односно старатеља
малолетног играча у иностранство,
- ванредних околности или ванредних ситуација које могу довести до промене
пребивалишта, или боравишта малолетног играча у иностранство (нпр.рат,
смрт оба родитеља, односно старатеља и одређивање старатеља у
иностранству, избеглиштво).
У свим другим случајевима, осим набројаних у претходном ставу, међународни
трансфер малолетног спортисте није дозвољен.

Члан 5.
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Национални трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у домаћи ватерполо
клуб изван места пребивалишта малолетног спортисте није дозвољен, осим ако је
прелазак одобрен од стране ВСС у поступку утврђеним овим Правилником.

Један од ватерполо клубова који учествује у трансферу ван места пребивалишта
малолетног спортисте, упућује молбу УО ВСС за дозволу трансфера малолетног
спортисте, ван места његовог пребивалишта, заједно са изјавом родитеља, односно
старатеља малолетног спортисте, оверене у складу са Законом о спорту, као и
нацртом Уговора о трансферу између ватерполо клубова.
ВСС ће свој пристанак на национални трансфер ван места пребивалишта малолетног
спортисте дати у случају да је нацрт Уговора о трансферу у складу са Законом о
спорту, те уколико је то у најбољем интересу малолетног играча у стицању и
унапређењу његовог знања и игре, а поштујући права малолетних играча у складу са
Законом о спорту и другим општим актима ВСС-а.
ВСС проверава испуњеност услова за трансфер, те доноси одлуку којом се дозвољава
или одбија трансфер малолетног спортисте ван места пребивалишта малолетног
спортисте.
На одлуку о одбијању заинтересовано лице има право жалбе Комисији за жалбе, у
року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Члан 6.
ВСС води евиденцију трансфера, односно прелазака малолетних спортиста и
обавештава Министарство омладине и спорта у року од 15 дана од сваког обављеног
трансфера, односно регистрованог преласка малолетног спортисте.
У евиденцији трансфера, односно прелазака малолетних спортиста у другу спортску
организацију воде се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 2. Закона о
спорту.
Члан 7.
Уговори на основу којих трећа лица стичу искључива права над будућим економским
правима спортске организације при будућим трансферима спортисте ништави су.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ВСС.
Члан 9.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ВСС, или на интернет страни ВСС.
ПРЕДСЕДНИК
УО ВСС
_________________
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