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Beograd, 20.10.2017.
broj: 385/10.

ATLETSKIM KLUBOVIMA
ATLETSKIM ORGANIZACIJAMA

Predmet: lnformacija o prelaznom roku za 2017..2019. qodinu

ObaveStavamo Vas o odredbama clana 4. Pravilnika o prelasku atleticaraiz kluba u
klub ASS, koji glasi:

Prelazni rok traje od 20.novembra do 2S.decembra tekude godine i podeljen je u
4 (6etiri) perioda ito:

o Prvi period: 20'2S.novembar tekude godine, kada atletidar podnosi zaht ev za
ispisnicu; /klubu i ASS/ lzadnji rok25.11.2017. do 24,00 casa/. Drugi period: 3O.novembra do O5.decembra teku6e godine, kada su klubovi
obavezni da odgovore na zahtev atletidara tzadnji rok 05. lZ.ZOlT. do 24,00 casa/. Tre6i period: 11.1S.decembar tekuce godine, kad su klubovi obavezni da podnesu
zahtev za odobrenje prelaska novih atletidara, Registracionoj Komisiji AdS /zadnji
rok 15.12.2017 . do 24,00 casa/

. Getvrti period:20-25.decembra tekuie godine kada Komisija ASS donosi odluku o
zahtevu.
Ukoliko zadnji dan roka pada u nedelju ili drZavni praznik rok istice protekom prvog

narednog radnog dana.
Spisak kategorisanih bice objavljen 28.11.2017 . godine
Visina obe5tecenja odreduje se po odluci UO ASS br.372-g102 od 19.10.2017.

godine i data je u prilogu dopisa.

Komisija za
Ivica MOZEK,



 
 
POSTUPCI U TOKU PRELAZNOG ROKA  2017-2018. 
 
 
 
Period  20.-25.novembar 2017.   
/zadnji rok 25.11.2017. do 24,00 časa/ 
 

1. Atletičar/ka podnosi zahtev za izdavanje ispisnice (obrazac 1.) 
2. Zahtev se kuca u 3 (tri) primerka 

a. Jedan primerak  se predaje klubu iz koga atletičar želi da ode 
b. Drugi primerak se predaje Komisiji za prelaske ASS i šalje se na adresu 

Atletski savez Srbije 
(Komisija za prelaske ASS) 
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73-a 

c. Treći ostaje u arhivi atletičara/ke 
3. U slučaju da je lice koje traži ispisnicu maloletno zahtev za ispisnicu potpisuje i 

roditelj ili staratelj 
4. Zahtev, koji ide klubu iz koga atletičar želi da ode, se može predati 

a. Preporučenom pošiljkom (sačuvati original PTT potvrdu o predaji  
preporučene pošiljke) 

b. Ovlašćenom licu kluba na potpis i pečat  
 
 
 
 

Period 30.novembar – 05. decembar 2017.  
/zadnji rok 05.12.2017. do 24,00 časa/ 
 

1. Klubovi  su obavezni da odgovore na zahtev atletičara/ke (obrazac   2.) 
2. Ispisnica se kuca u 4 /četiri/ primerka i šalje na sledeće adrese: 

a. Atletičaru/ki koji/ja je podneo/la Zahtev za ispisnicu 
b. Komisiji za prelazake ASS 

Atletski savez Srbije 
(Komisija za prelaske ASS) 
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73-a 

c. Atletskom klubu u koji atletičar/ka prelazi 
d. Arhivi kluba 

5. Ispisnica  se može predati 
a. Preporučenom pošiljkom (sačuvati original PTT potvrdu o predaji  

preporučene pošiljke) 
b. Predaja ispisnice na potpis ovlašćenog lica kluba, odnosno ASS, i 

atletičaru/ki 
 



 
 
Period: 10.-15. decembar 2017.   
/zadnji rok 15.12.2017. do 24,00 časa/    
  

1. Klubovi  podnese zahtev za odobrenje prelaska novih atletičara, Komisiji za 
prelaske ASS   (obrazac 3.) 

2. U trećem periodu, dan pre podnošenja Zahteva za odobrenje prelaska novih 
atletičara, klub  je obavezan da uplati obeštećenje da bi ispisnica bila 
pravosnažna 

3. U zavisnosti od osnova za odobrenje registracije klub za dužan da dostavi 
potrebnu dokumentaciju koja je navedena kao primer u obrazcu 3. 

 
 
Period: 20.-25.decembra 2017. godine  
 

1. Komisija za prelaske ASS donosi odluku o zahtevu i o tome obaveštava: 
a. Klub koji je izdao ispisnicu 
b. Klub koji je podneo zahtev za odobrenje prelaska 
c. Atletičara/ku koji/ja želi da pređe iz kluba u klub 
d. Komesara takmičenja ASS 
e. Regionalne atletske saveze 

 
 
Sastav Komisije za prelaske ASS  NIKOLIĆ Dragan, predsednik 
      GAJIĆ Ljubiša, član 
      PENIĆ Nikola, član 
      MOŽEK Ivica, sekretar 
 
 
 
Beograd, 20.10.2017. godine 
 
 
 
       Komisija za prelaske ASS 

Ivica MOŽEK, sekretar  s.r. 

 
 
 



          OBRAZAC  1. 
Atletski klub            
   /naziv matičnog kluba/ 
 
 
/grad, ulica i broj/ 
 
 
 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ISPISNICE 
 
 
 
Molim Upravni odbor Atletskog kluba _________________________ iz 
 
 _____________________ da mi izda ispisnicu radi prelaska u Atletski klub  
 
_________________________iz _________________________ 
 
 
Dostavljeno: 1. Atletski klub ________________________ 
  2. Atletski savez Srbije, Komisija za prelaske 
       11000 Beograd, Strahinjića Bana 73-a 
  3. podnosiocu zahteva 
   
 
U                                  dana             Podnosilac zahteva: 
 
        _______________________________ 
        /prezime i ime/ 
 
        _______________________________ 
        /ulica i broj/ 
 
        _______________________________ 
        /grad/ 
 
 
 
U koliko je lice koje podnosi zahtev mlađe od 18 godina zahtev overava roditelj ili 
staratelj 
 
______________________________,  _____________________ 
/prezime i ime/                           / potpis/ 

 

 

  



 
 
Atletski klub_______________________________ 
 
mesto___________________  adresa____________________________ 
 
broj: ________  dana  ___________________ 
 
Na osnovu odredaba Pravilnika o prelasku atletičara iz kluba u klub,  od  07. novembra 2005. god. 
 
 i odluke_______________________ od _________________                                                                          

       /nadležni organ kluba/          /datum sednice/ 
izdaje se 
      

I S P I S N I C A 
 
 
Atletičaru-ki_______________________________rođenom-oj_______________poslednji  
                                       /ime i prezime/                                                     /pun datum rođenja/ 
put    nastupio-la za atletski klub _________________________i podneo-la zahtev za   
                                                                 /datum poslednje nastupa/ 

ispisnicu dana_____________radi prelaska u atletski klub _____________________ 
                                                                                                               /naziv novog kluba/ 
iz _________________________________. 
 
Na osnovu odluke Upravnog odbora od ____________________________ atletski klub 
                                                                                    /datum sednice/ 

  ___________________________________________ TRAŽI - NE TRAŽI /nepotrebno precrtati/ 
                      /klub koji izdaje ispisnicu/     
obeštećenje u iznosu ____________ slovima:_____________________________ dinara. 

Obeštećenje uplatiti na sledeći tekući račun  ________________________________ 
Obrazloženje:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Napomena: U slučaju kada se traži obeštećenje ispisanica je pravosnažna  po uplati obeštećenja 
a potvrda banke ili potvrda o uplati kluba koji je dobio obeštećenje, sastavni je deo ispisnice. 

 
                                 M.P.  ZASTUPNIK KLUBA  
 

        __________________________ 
Dostavljeno: 
• Atletskom klubu_______________________ 
• Komisiji za prelaske ASS 
• Atletičaru/ki 
• Arhivi kluba 



          OBRAZAC  3. 

Atletski savez Srbije 
Beograd, Strahinjića Bana 73-a 
Komisija za prelaske 
 
PODNOSILAC ZAHTEVA 
 
Atletski klub _____________________   iz  ________________ 
 
 
Predmet:  Zahtev za odobrenje prelazaka  
 

U skladu sa članom 16. Pravilnika o prelasku atletičara iz kluba u  
klub, Atletski klub _____________________________, ulica _____________________. 
podnosi zahtev za odobrenje prelaska sledećih novih atletičara/ki. 
 
rb prezime i ime god. član 

klub 
osnov 

registracije 
dokumentacija 

1. Petrović Petar 1993 PBG član 10. 
ispisnica 

ispisnica 
fotokopija pristupnice 

      
      
      
      
      
  Tabela se može produžiti na neograničen broj reda. 
 
 
Zaljučno sa rednim brojem 1  /jedan/ 
 
 
 
U    ______________________,   dana __________  
 
 

M.P.  OVLAŠĆENO LICE KLUBA 
 
        __________________________ 



 
Београд, 18. 10. 2017.  
Број: 372-9/02  

 
 
 На основу члана 24.25. и 26. Правилника о преласку атлетичара из клуба у 
клуб, Управни одбор АСС на седници од 18. октобра 2017. године донео је  
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ОБЕШТЕЋЕЊА ПРИЛИКОМ ПРЕЛАСКА АТЛЕТИЧАРА 

ИЗ КЛУБА У КЛУБ ЗА ПРЕЛАЗНИ РОК 2017. године 
 
1. Обештећење је обавезно изузев ако се клубови другачије договоре и то 

писмено документују одговарајућем органу АСС за одобрење преласка. 
2. Обештећење се плаћа за све категорије атлетичара, а према Правилника о 

категоризацији врхунских спортиста  Министарство за омладину и спорт 
Републике Србије и Правилника о критеријумима о категотизацији атлетичара 
Србије. 

3. Утврђују се следећи ГОДИШЊИ  динарски износи као и односи између 
категорија за обештећење: 

 
 КАТЕГОРИЈА ДИНАРА/ГОДИШЊЕ 

1 ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА 100.000,00 
2 СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА 80.000,00 
3 СПОРТИСТА САВЕЗНОГ РАЗРЕДА 40.000,00 
4 СПОРТИСТА 1. СЕНИОРСКОГ РАЗРЕДА 20.000,00 
5 СПОРТИСТА 2. СЕНИОРСКОГ РАЗРЕДА 20.000,00 
6 СПОРТИСТА 1. ЈУНИОРСКОГ РАЗРЕДА 20.000,00 
7 СПОРТИСТА 2. ЈУНИОРСКОГ РАЗРЕДА 20.000,00 
8 СПОРТИСТА 1. ПИОНИРСКОГ РАЗРЕДА 20.000,00 
9 СВИ ОСТАЛИ АТЛЕТИЧАРИ без обештећења 

 
4. Укупан износ обештећења добија се када се годишњи износ обештећења 

помножи са бројем година које је атлетичар провео у клубу а највише до 4 
(четири) последње године. 

5. Категорија спортиста се утврђује на основу Правилника о категоризацији 
врхунских спортиста  Министарство за омладину и спорт Републике Србије и 
Правилника о критеријумима за категоризацију атлетичара у Србији број 61-
5/02. од 02.02.2015. године важи на основу резултата из 2017. године. 
Категоризација ће бити благовремено достављена свим клубовима. 

 
         

Председник УО АСС, 
Веселин Јевросимовић 


