
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗДВАЊУ ДОЗВОЛА ЗА РАД 
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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 ИЗДВАЊУ ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИМ 
ПОСРЕДНИЦИМА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак издавања и одузимања 
дозвола за рад спортским посредницима, као и услови за рад спортских посредника у 
пословима посредовања у трансферима спортиста у кајакашком спорту у Р. Србији 
тј.приликом преласка спортисте једног кајакашког клуба у други кајакашки клуб 
(даље и тексту: “клуб“) унутар Р. Србије односно прелазак спортиста из једног 
националног савеза у други. 
  

Члан 2.  
Спортски посредник у кајакашком спорту у Р.Србији је физичко лице, односно 
предузетник који је, сходно правилима Међународне кајакашке федерације (у даљем 
тексту: „ИЦФ“), Европске кајакашке  асоцијације (у даљем тексту: “ЕКА”), Закона о 
спорту, прописима Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: „КСС“) и овог 
Правилника, добио дозволу за рад од надлежног органа КСС, да обавља послове 
посредовања приликом преласка спортисте из једнога клуба у други клуб. 

  
II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 3.  
Спортски посредник у кајакашком спорту уз накнаду представља и заступа 
спортисту према клубу или представља и заступа клуб према спортисти односно 
представља и заступа клуб према клубу с циљем склапања уговора о трансферу 
спортиста.  

Члан 4.  
Уговори о трансферу спортиста нису правно ваљани уколико је као посредник у 
трансферу учествовала особа која нема дозволу за рад издату од надлежног органа 
КСС. 

 
III.    ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД  

Члан 5. 
 

Лице која жели да стекне дозволу за рад КСС, за обављање послова посредовања у 
трансферима спортиста, треба да:  
− поднесе писани захтев за добијање дозволе за рад, на адресу КСС, − 
достави доказ о стеченом звању спортског посредника,  

 



− достави Полису осигурања од ризика професионалне одговорности до износа 
осигуране суме од 100.000,00 EUR закључену са осигуравајућим друштвом у 
Републици Србији која је међународно призната 

− да поднесе уверење надлежног суда да није кривично осуђиван и да није под 
истрагом,  

− достави кратку биографију са нагласком досадашњег рада из подручја спорта или 
бављења спортом,  

− достави доказ да је српски држављанин, или ако је лице страни држављанин, 
потврду МУП-а да најмање 3 године пре подношења писаног захтева живи у Р. 
Србији, 

− достави оверену изјаву да не обавља никакву дужност у ИЦФ, ЕКА, КСС, 
струковним заједницама, територијалним савезима, у било којем кајакашком 
клубу или било којој организацији повезаној с наведеним институцијама.  

− ако захтев подноси предузетник, мора да достави и доказ да има ангажовано лице 
са одговарајућим спортским звањем,  

− достави доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за рад, сходно Одлуци о 
висини чланарине КСС.  

Члан 6. 
 

Послове у вези издавања и одузимања дозвола за рад спортских посредника за 
обављање послова посредовања у трансферима спортиста, обавља Регистрациона 
комисија КСС (у даљем тексту: Комисија).  
Комисију, из ст.1 овог члана, бира Управни одбор КСС, а састоји се од председника 
и два члана.  

Административне и стручне послове Комисије обавља Стручна служба КСС. 
 

Члан 7. 
 

По испуњености свих услова Комисија издаје дозволу за рад спортском посреднику 
за обављање послова посредовања у трансферима спортиста, који је, у пословним 
односима , поред или испод свог имена, дужан навести број и датум издавања 
дозволе за рад спортског посредника за обављање послова посредовања у 
трансферима спортиста. 
  

Члан 8. 
 

Стручна служба КСС води посебан Регистар спортских посредника, који су добили 
дозволу за рад за обављање послова посредовања у трансферима спортиста. 

 
IV.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСРЕДНИКА 

Члан 9. 
 

Сваки спортски посредник за обављање послова посредовања у трансферима 
спортиста, са дозволом за рад дужан је да:  
− обавља своју делатност савесно и поштено, у оквиру своје делатности и добрих 

пословних обичаја и праксе,  



− приликом посредовања, а у заштити свог клијента, следити истину, објективност и 
јасне правне односе,  

− поштовати уговорне односе својих професионалних колега и избегавати деловање 
које може завести клијента од других странака,  

− уредно водити пословне књиге и на време плаћати све обавезе које произилазе из 
обављања делатности,  

− клијенту издати рачун из којег се јасно види колико износи посредникска услуга, 
трошкови и остали издаци те колико износи ПДВ,  

− водити рачуна о томе да у уговору не наводи клаузулу којом би спортиста везао на 
дугорочни однос у којем би спортиста њему као посреднику морао плаћати 
одређени проценат од будућих примања или трансфера, све док се  спортиста 
бави кајаком.  

Члан 10. 
 

Спортски посредник за обављање послова посредовања у трансферима спортиста, са 
дозволом за рад, може да закључи уговор о посредовању са сваким спортистом који 
има статус слободног такмичара, као и са сваким клубом.Уговор из ст.1 овог члана 
мора бити оверен у складу са Законом. 
 

 
Члан 11. 

 
За обављање послова посредовања у трансферима спортиста неопходно је 
поседовање пуномоћја издатог од стране спортисте или клуба.  
Пуномоћ из ст.1 овог члана мора бити оверена у складу са законом. 

 
Члан 12. 

 
Уговор из чл.16. овог Правилника може се закључити на рок од најдуже 24 месеца.  
Пре истека рока важења уговора, странке су у обавези да преговарају о новом 
уговору односно о продужењу важења раније склопљеног уговора.  
Уколико странке не склопе нови уговор или не продуже трајање претходног уговора, 
не сматра се да се претходни уговор аутоматски продужује. 
  

Члан 13. 
 

Уговор из чл.16. овог Правилника обавезно садржи следеће одредбе: 
−  имена и презимена странака односно називе клубова, 
− услове под којима се исплаћује и висину накнаде која припада посреднику, 
−  одредбу о томе ко и у којем року плаћа накнаду према посреднику 
−  да ли се награда исплаћује једнократно или у више наврата, 
− да уколико се уговором не утврди износ награде, сматра се да она износи 5% од 

укупног годишњег примања спортисте,  
−  клаузула да оно што није наведено у уговору да није нити договорено, 
− уколико се ради о малолетном спортисти наводи се име особе законског 

заступника,  
− да спортиста док траје овај уговор не може склопити уговор с другим 

посредником.  
 
 
 
 

  



V.  САНКЦИЈЕ ЗА НЕПОШТИВАЊЕ ОДРЕДБИ ОВОГПРАВИЛНИКА  

 
        Члан 14. 

 
Спортском посреднику за обављање послова посредовања у трансферима спортиста, са 
дозволом за рад, који прекрши одредбе овог Правилника као и одредбе осталих прописа 
КСС, односно одредбе прописа ЕЦА и ИЦФ односно Закона о спорту, могу се изрећи 
следеће казне: 
−  опомена,  
−  укор, 
−  новчана казна у износу од 100.000,00 динара до 500.000,00 динара, 
− суспензија дозволе за рад у трајању од 1-6 (једног до шест) месеци − одузимање 
дозволе за рад. 

 
VI. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 
Сваки спортски посредник за обављање послова посредовања у трансферима спортисте, 
са дозволом за рад, који престане са својим активностима или му је изречена казна 
суспензија или одузимање дозволе за рад, дужан је да врати дозволу за рад Комисији, а у 
супротном се дозвола за рад трајно одузима.  

Члан 16. 
 

У случају спора између посредника и спортисте, између клуба и посредника и других 
посредника надлежна је Стална арбитража КСС. 

 
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

 
О свему што није предвиђено овим Правилником, примењују се одредбе одговарајућих 
закона.  

Члан 18. 
 

Тумачење одредби овог Правилника даје Управног одбора КСС. 
  

Члан 19. 
  
 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Управног одбора и објављује 
се на званичној интернет презентацији  Савеза. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕЗА: 
 

____________________ 
Мирко Нишовић



 


