БОЋАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

О НАКНАДАМА ЗА
ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА

Београд, 17. март 2017.

На основу члана 13. Статута Боћарског савеза Србије (у даљем тексту: БСС) Управни
одбор Боћарског савеза Србије донео је

ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о накнадам за прелазак играча (у даљем тексту: Правилник) прописују се основни
принципи и начин утврђивања висине накнаде за прелазак играча/ца (у даљем тексту: играч) из
клуба у клуб.
Члан 2.
Сва права и обавезе између клуба и играча утврђују се Уговором.
Члан 3.
Права и обавезе из члана 1. Правилника регулише се на основу следећих начела:
1. Играч својом вољом бира клуб у коме ће играти;
2. Клуб из којег играч одлази има право на материјално обештећење
под условом да клуб и играч имају важећи Уговор;
3. Уколико клуб - играч немају уговор о саглашеном обештећењу примењује се Правилник
Боћарског савеза Србије члан 27;
4. Боћарски савез Србије има право на материјално обештећење;
5. Играч који у текућој такмичарској сезони није наступао за клуб у којем је регистрован
може прећи у други клуб без обештећења уколико уговором није регулисао другачије.

II УГОВОР КЛУБ – ИГРАЧ
Члан 4.
Уговор, по правилу, садржи: трајања уговора, право преласка у други клуб, накнаду играча
зависно од његове категоризације и одлуке надлежних органа, уговорни раскид међусобних
односа, обавезе играча у испуњавању спортских и друштвених обавеза у клубу, право клуба на
накнаду приликом преласка играча и слично.
Члан 5.
Уговор се закључује најмање за период од једне године, а максимално на четири (4) године.
У рок уговора се не рачуна:
- временски период проведен на одслужењу војног рока под условом да играч у том
периоду нема званичан наступ за клуб,
- временски период под дисциплинском казном, који је потврдио надлежни орган БСС.

Члан 6.
Уз обострану сагласност уговор се може раскинути и пре истека времена за које је
закључен, а клуб се може одрећи права на накнаду приликом преласка играча у други клуб.
Члан 7.
Споразум о раскиду Уговора, као и одрицање од права накнаде обавезно се доставља
Регистрационом центру.
Члан 8.
Клуб из којег играч одлази дужан је да уз исписницу достави надлежном Регистрационом
центру важећи Уговор између клуба и играча, као и обрачун тражене накнаде по критеријумима
Правилника.
Члан 9.
С играчима млађим од 18 година, могу се склапати уговори о спортском усавршавању
с роком који истиче по завршетку такмичарске сезоне у којој играч навршава 18 година живота.
Такав уговор обавезно потписује играчев родитељ – старатељ.
Члан 10.
Први уговор као сениор играч закључује с клубом по завршетку такмичарске сезоне у којој
навршава 18 година живота.
Члан 11.
Играч – омладинац који има уговор о спортском усавршавању и који одлази у иностранство,
не због боћања, већ због школовања, посла итд., дужан је по повратку да настави уговор са
клубом из којег је отишао у иностранство.
Играч – омладинац по повратку у земљу, уколико је напунио 18 година, има право да се
региструје за други клуб уз регулисано обештећење клубу из којег је отишао.
Члан 12.
Временски период за који се обрачунава накнада из става 2. претходног члана је од
закључења Уговора о стипендирању па до одласка у инострани клуб.
Члан 13.
Уколико играч или клуб не извршава обавезе утврђене уговором, исти могу затражити
раскид уговора.
Захтев за раскид уговора се подноси Регистрационом центру при којој је играч регистрован,
најкасније 15 дана пре почетка прелазног рока, који је дужан да донесе одлуку у року од пет (5)
дана.
Члан 14.
Жалба на одлуку Регистрационог центра подноси се УО БСС, у року од три (3) дана по
пријему одлуке. Управни одбор је дужан да донесе одлуку у року од седам (7) дана, која је
коначна и правоснажна.

III УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ
Члан 15.
Одштета представља накнаду за уложена средства у развој и афирмације играча.
Члан 16.
Клуб у који играч прелази дужан је да исплати накнаду као материјалну одштету клубу из
којег играч одлази.
Уколико у уговору играч – клуб постоји уговорени износ одштете, исти исплаћује играч или
клуб у који играч прелази.
Члан 17.
Клубови се међусобно могу договорити о висини одштете.
Члан 18.
Клуб из којег играч одлази може се одрећи одштете.
Члан 19.
Уколико клуб у који играч долази и клуб из којег играч одлази постигну споразум о висини
накнаде исти се доставља надлежном Регистрационом центру уз осталу документацију за
регистрацију.
Члан 20.
Уколико се клубови не договоре о висини одштете исту утврђује надлежни Регистрациони
центар на основу документације коју су дужни доставити и клуб из којег играч одлази и клуб у
који играч долази, а на основу критеријума из Правилника.
Регистрациони центар је дужан да утврди висину накнаде пре регистрације играча.
Клуб у који играч долази дужан је одлуку Регистрационог центра о плаћању накнаде да
изврши пре регистрације, или да уложи приговор Управном одбору БСС у временском периоду
регистрације.
Такав приговор може упутити и клуб из којег играч одлази као и сам играч.
Члан 21.
Жалба на одлуку Регистрационог центра подноси се Управном одбору БСС, уколико се ради о
преласцима играча из клубова чланова првог и другог ранга такмичења.

Члан 22.
На одлуку Регистрационог центра БСС може се поднети захтев за заштиту законитости
Управног одбора БСС, што се одлаже извршење одлуке Регистрационог центра из претходног
члана.

Члан 23.
Уколико клуб не поступи по одлуци Регистрационог центра, односно Управног одбора БСС,
играч који је прешао у тај клуб нема право наступа, док се наведена одлука не изврши.
Члан 24.
Ако играч наступи за нови клуб, који није измирио утврђену накнаду, његов резултат се
неће узети у обзир. Том клубу се одузимају бодови, сагласно актима и пропозицјама за ту врсту
такмичења.
Против тог клуба и играча покренуће се дисциплински поступак сагласно одредбама
Дисциплинског правилника БСС.
Члан 25.
Трошкове у раду Регистрационог центра и Управног одбора сноси странка која изгуби спор,
осим у случају када се одобри прелазак играча без накнаде, када трошкове сноси нови клуб или
када жалбу упути сам играч.

IV КРУТЕРИЈУМИ
Члан 26.
Играч или клуб из којег играч/ица одлази обавезан је да 20% обештећења уплати на рачун
Боћарског савеза србије, под добијању накнаде.
Члан 27.
Основица за вредност накнаде утврђује се у висини од 100 Еура (динарска противвредност
на дан обрачуна–средњи курс динара) која се множи коефицијентом из члана 28, чиме се добија
вредност накнаде за једну такмичарску годину.
Члан 28.
Зависно од категорије играча, јединствена основица накнаде за такмичарску годину
валоризује се на основу следећих коефицијентима:
Играч учесник сениорског светског или европског првенства са освајањем медаље
на појединачном наступу или у комбинацији.
Играч учесник јуниорског/кадетског светског или европског првенства са
2.
освајањем медаље на појединачном наступу или у комбинацији.
3. Играч учесник сениорског светског или европског првенства.
4. Играч учесник јуниорског/кадетског светског или европског првенства.
5. Играч са 6 и више наступа за државну репрезентацију.
6. Играч са до 5 и мање наступа за државну репрезентацију.
Играч члан клуба првог ранга такмичења и носилац медаље на државном
7.
првенству (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба првог ранга такмичења, с оствареним пласманом од 4. до 12.
8.
места на државном првенству (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба првог ранга такмичења са преко 50% наступа у последњем
9.
првенству.
Играч члан клуба првог ранга такмичења и носилац медаље у квалификацијама за
10.
државно првенство (појединачно или комбинација).
11. Играч члан клуба првог ранга такмичења, с оствареним пласманом од 4. до 12.
1.
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места у квалификацијама за државно првенство (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба другог ранга такмичења и носилац медаље на државном
првенству (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба другог ранга такмичења, с оствареним пласманом од 4. до 12.
места на државном првенству (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба првог ранга такмичења од 30% до 50% наступа у последњем
првенству.
Играч члан клуба првог ранга такмичења од 10% до 30% наступа у последњем
првенству.
Играч члан клуба другог ранга такмичења и носилац медаље у квалификацијама за
државно првенство (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба другог ранга такмичења, с оствареним пласманом од 4. до 12.
места у квалификацијама за државно првенство (појединачно или комбинација).
Играч члан клуба другог ранга такмичења са преко 50% наступа у последњем
првенству другог ранга такмичења, као и играч првог ранга такмичења без
наступа у њему или до 10% наступа.
Играч члан клуба другог ранга такмичења са 30% до 50% наступа у последњем
првенству.
Играч члан клуба другог ранга такмичења без наступа или до 30% наступа у
последњем првенству, као и остали играчи чланови клубова нижег ранга
такмичења од другог.
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Члан 29.
Играч члан клуба првог ранга такмичења који је испао из лиге првог ранга такмичења у
текућем првенству третира се као играч првог ранга такмичења.
Играч члан клуба другог ранга такмичења који је испао из другог ранга такмичења у текућем
првенству третира се као играч другог ранга такмичења.
Члан 30.
Играчи чланови клубова нижег ранга такмичења који остваре пласман у други ранг
такмичења или играчи чланови клубова другог ранга такмичења који су остварили пласман у
први ранг такмичења у првом прелазном року третирају се као играчи другог ранга такмичења
односно првог ранга такмичења.
Члан 31.
Накнада по овом Правилнику умањује се за 10% за играча који прелази из клуба вишег ранга
такмичења у клуб нижег ранга такмичења, као и ако се ради о повратку играча у матични
прворегистровани клуб.

Члан 32.
За играча који имају двојну регистрацију не обрачунава се накнада, него се споразумом
клубова утврђује време трајања двојне регистрације.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Измене и допуне овог Правилника врши се по поступку који важи и за његово доношење.

Члан 34.
Сва тумачења овог Правилника даје Комисија за нормативнa акта Боћарског савеза Србије,
односно Управни одбор Боћарског савеза Србије.

Члан 35.
Овај Правилник донео је Управни одбор БСС 17.03.2017. године и ступа на снагу даном
доношења.

Београд, 17.03.2017. године
УПРАВНИ ОДБОР БСС

