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УГОВОР О БАВЉЕЊУ СПОРТОМ 
 

Који закључују: 
 
1. спортска организација:  

 назив спортске организације / клуба  
 
   
 седиште (адреса и место) 
 
   
 коју заступа (законски заступник) 
 
   
 матични број 

 

(у даљем тексту: КЛУБ), са једне стране 

 

и 

 

2. спортиста:  

 име и презиме  
 
   
 адреса 
 
   
 старатељ (за малолетног спортисту) 
 

(у даљем тексту: СПОРТИСТА) са друге стране. 
 

Члан 1  

Овим Уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности спортиста и 
права, обавезе и одговорности спортске организације. Уговор са спортистом који је 
малолетан може се пуноважно закључити само уз писмену сагласност родитеља, односно 
старатеља. 

Овим уговором не заснива се радни однос између спортисте и клуба. Бављење 
спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом сматра се радом ван 
радног односа, у складу са Законом. 

Члан 2  

КЛУБ се обавезује да спортисти обезбеди: 

-.  сва права која проистичу из Закона, општих аката клуба и Стонотениског савеза 
Србије, 

-  да буде осигуран од последица телесних повреда, професионалних оболења, болести и 
смрти, за време обављања спортских активности, 

-   да обезбеди спортисти коришћење сале за тренинге, опрему и реквизите за 
тренирање и спортска такмичења, 

- да омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији, када је позван 
у репрезентацију. 
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-  да обезбеди сву потребну здравствену заштиту и лечење играча за време обављања 
спортских активности, 

-   да обезбеди спортисти неопходне услове за спортско усавршавање, 

-.  да несметано може да се школује. 

Члан 3  

Клуб се обавезује да спортисти обезбеди и следеће накнаде новчане накнаде: 

-  накнаду трошкова станарине спортисте  
за све време проведено у клубу у месечном износу од динара              , 

-  накнаду трошкова исхране спортисте  
за све време проведено у клубу у месечном износу од динара              , 

- накнаду за закључење уговора, једнократно, у износу од дин.               . 
              , 

Члан 4  

Клуб се обавезује да спортисти обезбеди новчане награде за постигните спортске 
резултате:  

- резултат                                  , износ награде 

- резултат                                  , износ награде 

- резултат                                  , износ награде 

- резултат                                  , износ награде 

- резултат                                  , износ награде 

- резултат                                  , износ награде               . 

Члан 5  

Све накнаде и награде су наведене у нето износу. Клуб се обавезује да плати све 
припадајуће накнаде, порезе и доприносе, у складу са законом. 

Накнаде се исплаћују најкасније до 30. у месецу за претходни месец. 

Члан 6  

Спортиста се обавезује: 

- да извршава све обавезе које има као члан клуба, у складу са општим актима клуба и 
Стонотениског савеза Србије, 

- да долази на тренинге редовно,  

- да извршава налоге тренера и других стручних лица у клубу, 

- да се одазива на позиве за наступ у репрезентативним селекцијама, 
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- да не користи допинг и друга недозвољена средства, 

- да се најмање два пута годишње подвргне лекарском прегледу ради провере 
здравствене способности за бављење спортом, 

- да по престанку чланства Клубу врати сву опрему и друге предмете које је добио на 
коришћење. 

- да се залаже за остваривање успеха и резултата клуба и да чува углед клуба, 

- да се такмичи на такмичењима по налогу тренера,  

-  да на свим такмичењима наступа у клупској опреми, осим у случају да наступа за 
репрезентацију,  

- да учествује у конференцијама за медије и маркетиншким активностима клуба и да 
клубу дозволи коришћење сопственог лика спортисте, 

- да присуствује клупским припремама. 

Члан 7  

Спортиста не може током трајања овог уговора прећи у други клуб, осим у случају 
обостраног споразума спортисте и клуба и уколико клуб у који прелази не уплати 
обештећење у износу од                 динара.  

Члан 8  

По истеку овог уговора, клуб и спортиста су се споразумели да спортиста може да 
пређе у други клуб без накнаде. 

Члан 9  

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о спорту, 
Општи акти Стонотениског савеза Србије и општи акти клуба.  

Члан 10  

Овај уговор се закључује на одређено време - од           до    

Члан 11  

Овај уговор и све измене и допуне уговора се депонују у Стонотениском савезу 
Србије. Одредбе уговора о накнада и наградама могу бити затамњене. 

Члан 12  

Овај уговор је закључен у два истоветна примерака (по један за сваку страну, а копија 
се депонује у стонотениском савезу Србије. 

 

Датум   

 

заступник клуба        спортиста   
     


