У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 20.03.2017. године, усвојио

Правилник о статусу спортиста, преласку спортиста из
једне у другу спортску организацију, посредовању у
преласцима, укључујући и уступање спортиста између
спортских организација
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Право на чланство у мачевалачком клубу или Савезу у својству физичког лица
(члан 22. Статута МСС) имају сва физичка лица без обзира на старост (индивидуални
чланови).
Члан 2.
Индивидуални члан стиче право наступа:
1. Одмах:
-

ако је новорегистровани такмичар,
ако продужи регистрацију (лиценцу),

2. 8 (осам) дана по извршеној регистрацији:
-

ако прелази из клуба у клуб под условом да у текућој сезони није наступао
за претходни клуб,

3. Од наредне такмичарске сезоне:
-

уколико је већ наступао у текућој такмичарској сезони за свој стари клуб.
Члан 3.

Индивидуални члан не може у истој мачевалачкој сезони (од 01.09. текуће
године до 31.08. идуће године) наступати за више мачевалачких клубова.
Уколико индивидуални члан поступи супротно одредбама из овог члана сматра
се да је извршио дисциплинску повреду прописану чланом 3. став 3. тачка 6
Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинским казнама.

Промене чланства
Члан 4.
Прелазак индивидуалних чланова из клуба у клуб може се вршити у свако доба.
Члан 5.
Уколико је индивидуални члан поднео клубу писани захтев за престанак
чланства у клубу у периоду од 01. до 15. септембра (прелазни рок), надлежни орган
клуба обавезан је у року од 8 (осам) дана од дана подношења захтева, изда одлуку о
престанку чланства у клубу или да писано, са образложењем, одговори да постоје
сметње за њено издавање.
Члан 6.
Приликом промене чланства, члану се на његов захтев издаје писана одлука о
престанку чланства (исписница) која садржи:
1. Презиме, име и ЈМБГ члана,
2. Број регистрације у МСС,
3. Печат клуба и потпис лица овлашћеног за заступање клуба.
Члан 7.
Изузетно од члана 25. на захтев члана, без обзира када је исти поднет, надлежни
орган клуба обавезан је да члану изда исписницу, под условом да не постоје основане
сметње за њено издавање, без обзира када је захтев за престанак чланства поднет,
уколико је испуњен један од следећих услова:
1. Када су родитељи индивидуалног члана којег издржавају променили место
пребивалишта;
2. Када је индивидуални члан променио место сталног пребивалишта ради тога
што је засновао радни однос у месту новог пребивалишта;
3. Када је индивидуални члан променио место сталног пребивалишта ради
наставка даљег редовног школовања.

Члан 8.
У случајевима када клуб одбије да изда исписницу, индивидуални члан има
право поднети, у наредном року од 8 (осам) дана, приговор Управном одбору МСС.
Приговор се обавезно подноси писано, а уз приговор се обавезно мора приложити:
1. Копија захтева за издавање исписнице;
2. Писмено образложење клуба, а у случају да од клуба није примио писмени
одговор у року, уместо одговора прилаже доказ да је и када је поднео захтев
за издавање исписнице.
Члан 9.
Надлежни орган МСС дужан је да своју одлуку о приговору донесе у року од 15
(петнаест) дана рачунајући од дана пријема истог.
У току поступка испитује се испуњење услова из члана 25. овог Правилника и
уколико се утврди испуњење једног од њих доноси се позитивна одлука.
У случају да подносилац приговора није приложио одлуку клуба, надлежни
орган МСС дужан је од клуба затражити одлуку са разлозима одбијања исписнице.
Клуб је обавезан да ову одлуку достави у року од 3 (три) дана.
Одлука по приговору доноси се у писаној форми и мора бити образложена.
Одлука по приговору мора бити достављена подносиоцу, ранијем и новом клубу у року
од 3 (три) дана од дана одлучивања по приговору.
Члан 10.
Позитивна одлука надлежног органа МСС замњује исписницу што се констатује
у одлуци поводом приговора.
Члан 11.
Уколико надлежни орган МСС у року не донесе или не достави одлуку сматраће
се да захтев за издавање исписнице није усвојен.

Уступање спортиста другом клубу
Члан 12.
Изузетно од одредби из претходног члана, индивидуални члан може наступити у
истој сезони за више мачевалачких клубова у следећим случајевима:

1. на пријатељским такмичењима такмичар може наступити као гост за други
мачевалачки клуб само уз писмену сагласност клуба чији је члан,
2. у циљу подизања квалитета мачевања, клубови могу да уступе своје такмичаре
другом клубу али само за екипна такмичења у иностранству.
Прелазак се организује на основу писаног Уговора два клуба.
Такмичар који прелази у други клуб, прелази на одређено време и за одређено
екипно такмичење.
По истеку рока из Уговора, такмичар се враћа у свој матични клуб.
Клубови могу уступање својих такмичара условити новчаном надокнадом.
Клубови су обавезни да оригинал Уговора и такмичарску легитимацију депонују
у каси Савеза пре такмичења, а Савез ће обезбедити одговарајући документ како би
такмичар могао без сметњи да се такмичи за уступљени клуб.

Посредовање у преласцима спортиста из једног клуба у други
Члан 13.
Како је Правилником о регистровању уговора између члана и клуба предвиђено
закључење само аматерског уговора, вршење професионалног посредовања приликом
преласка спортиста из једног клуба у други је недозвољено и сходно томе није
дозвољено уговарање посредничке накнаде, односно провизије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.

У Београду, 20.03.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

