На основу члана 102. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11) и на основу члана
31. Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби савеза Србије, на седници
одржаној 07.12.2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА СА СПОРТИСТИМА И
СТРУЧЊАЦИМА И ЊИХОВО РЕГИСТРОВАЊЕ У САВЕЗУ

Члан 1.
Предмет овог правилника је дефинисање битних појмова и регулисање питања везаних за
регистровање и депоновање закључених уговора чланица Рагби савеза Србије (у даљем
тексту: Савез), које су оне закључиле са спортистима, спортским стручњацима и
стручњацима у спорту.
Члан 2.
Следећи појмови имају значење:
• спортиста је физичко лице које се бави спортским активностима;
•

спортиста аматер јесте спортиста који се не бави спортским активностима у
виду занимања, тј. коме бављење спортом није извор прихода, егзистенције;

• професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу
ради зараде и стицања прихода и коме је бављење спортом једино или
основно занимање;
• врхунски спортиста јесте спортиста који је у процесу такмичења постигао
врхунске спортске резултате на основу којих је рангиран, у складу са
Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста.
Врхунски спортиста у зависности од постигнутих резултата, може имати
звање: заслужног спортисте, међународног и националног разреда;
• перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу
остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном
категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста;
•

Национална категоризација спортиста представља рангирање спортиста на
основу остварених спортских резултата;
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•

спортски стручњак је лице која има одговарајуће високо образовање у
области спорта, односно физичке културе или је оспособљено за обављање
одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено;

•

стручњак у спорту је лице из сфере разних других занимања које има
одговарајуће образовање за те врсте послова и доприноси остваривању
спортских активности и спортских делатности у складу са законом.
Стручњак у спорту може бити занимања из разних струка које могу
уанпредити спортску активност и спортску делатност, као нпр. из
медицинске струке ( лекар, физиотерапеут,масер, психолог, педагог и др),
правне струке, новинарске, документовања, информисања и статистичке
обраде података, спортског менаџмента, спортског суђења, старање о
безбедности спортских приредби, научног истраживања у домену спорта,
израде пројеката и многе друге.
Члан 3.

У складу са Законом о спорту, спортске организације, чланице Савеза, могу закључивати
разне уговоре везане за остваривање права спортиста, спортских стручњака и стручњака. Неки
од најважнијих су:
•
•
•
•
•
•
•

Уговор о раду;
Уговор о бављењу спортом;
Уговор о стипендирању малолетног спортисте;
Уговор о стипендирању за спортско усавршавање;
Уговор о новчаној помоћи врхунском спортисти-заслужном спортисти;
Уговор о осигурању спортисте;
Уговор о стручном ангажовању.
Члан 4.

Уговори се закључују са лицима која су пунолетна и пословно способна.
Уколико се уговор закључује са спортистом који нема потпуну пословну способност,
такав уговор је валидан само ако се закључи уз писмену сагласност родитеља, односно
старатеља, а на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који нема
потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене установе или завода
надлежног за спорт и медицину спорта.
Члан 5.
Пре закључења уговора спортисту треба информисати о правним актима који регулиушу
права, обавезе и одговорности које има и спортиста аматер и праофесионални спортиста, у
складу са чланом 9. став 1. и 2. Закона о спорту.
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Члан 6.
Уговор о раду закључује се са професионалним спортистом који заснива радни однос са
спортском организацијом.
Уговор о раду се закључује на одређено време, најдуже до пет година.
По истеку уговора, професионални спортиста може поново да закључи уговор са истом или
другом спортском организацијом.
Члан 7.
Приликом закључења Угоовра о раду, може се посебно уговорити давање једнократних
накнада спортисти које немају карактер зараде (накнада на име закључења уговора,
накнада за коришћење лика спортисте).
Члан 8.
Радно време професионалног спортисте прилагођава се режиму припрема, односно
такмичења.
Члан 9.
Уз сагласност професионалног спортисте, он може бити привремено упућен у другу
спортску организацију, уколико спортска организација са којом има закључен Уговор о
раду, закључи уговор са другом спортском организацијом у коју спортиста треба да пређе и
настави спортску каријеру.
Члан 10.
Перспективни спортиста може са спортском организацијом и Савезом, закључити Уговор о
стипендирању за спортско усавршавање.
Савез у складу са законом утврђује посебне програме бриге и рада са перспективним
спортистима, како би они у квалитетном тренажном и такмичарском процесу у
будућности постизали врхунске резултате.
Члан 11.
Спортиста аматер може закључити са спортском организацијом Уговор о бављењу
спортом. Тим уговором се регулишу сва питања везана за: новчану накнаду за бављење
спортским активностима, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате и
накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског
такмичења.
Уговором може бити уговорена и накнада за закључење уговора.
Члан 12.
Малолетни спортиста може закључити Уговор о стипендирању малолетног спортисте за
спортско усавршавање. Овим уговором се може утврдити: новчана стипендија и накнада
трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења.
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Уговором може бити утврђена и накнада за закључење уговора.

Члан 13.
У складу са законом, спортска организација и Савез могу са врхунским спортистом који има
звање заслужног спортисте
закључити Уговор о новчаној помоћи врхунском
спортисти-заслужном спортисти. На овај начин се том спортисти се може пружити
новчана помоћ у решавању разних питања.
Уколико постоји потреба, може се доделити посебном одлуком новчана помоћ и другим
врхунским и перспективним спортистима.
Члан 14.
Спортска организација дужна је да закључи Уговор о осигурању својих врхунских и
перспективних спортиста од последица несрећног случаја за време обављања спортске
активности.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном осигураном
спортисти не може бити нижа од:
•
•
•

10.000 евра у динарској противвредности за случај смрти спортисте;
20.000 евра у динарској противвредности за случај трајног губитка опште радне
способности спортисте или способности да се бави спортским активностима;
5.000 евра у динарској противвредности за случај привремене спречености за
бављење спортским активностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних
трошкова лечења спортисте.

Ако спортска организација не закључи наведени Уговор о осигурању, дужна је да накнади
штету коју претрпи спортиста који није осигуран.
Члан 15.
Спортски стручњак и стручњак у спорту могу у складу са законом да заснују радни однос са
спортском организацијом , закључењем Уговора о раду, или уколико не заснивају радни
однос, могу да буду ангажовани на основу Уговора о стручном ангажовању.
Члан 16.
Бављење стручним радом у складу са Уговором о стручном ангажовању сматра се радом ван
радног односа, у складу са законом.
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Члан 17.
Спортски стручњак и спортска организација приликом закључења уговора о раду, односно
уговора о стручном ангажовању, могу посебно уговорити давање једнократне накнаде која
нема карактер зараде (накнада за закључење уговора, накнада за коришћење лика
спортског стручњака).
Члан 18.
Уговор који закључи спортска организација са спортистом, спортским стручњаком и
стручњаком у спорту се закључује у писменој форми, у више примерака, од којих најмање по
један добија свака уговорна страна.
Уговор потписује у име спортске организације овлашћено лице за заступање.
Члан 19.
Препоручује се да се уговор овери у суду.
Члан 20.
На примерку уговора спортске организације, на дну последње стране, мора бити потпис
друге уговорне стране са назнаком да је примила оригинални примерак уговора.
Члан 21.
Један примерак уговора, се мора депоновати у Савезу у року од 8 (осам) дана од потписа
свих уговорних страна, у противним је уговор ништав, не производи правно дејство.
Приликом депоновања уговора, спортска организација је дужна да достави ИЗЈАВУ и
наведе име и презиме лица за заступање, као и копију последњег решења о именовању лица
за заступање, које је издала Агенција за привредне регистре.
Члан 22.
По пријему уговора, Савез проверава да ли уговор има датум, печат, потпис обе стране и
потврду, тј. потпис уговорне стране да је примила примерак уговора, као и приложене
доказе о лицу за заступање.
Уколико је уговор уредан и садржи све наведене елементе, које Савез у складу са
претходним ставом овог члана проверава, Савез својим деловодним печатом заводи
уговор са датумом и временом пријема.
Заведен Уговор се депонује и чува у Савезу, две године након рока његовог истека.
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Члан 23.
Уколико Уговор није уреданан, Савез ставља примедбу на дну уговора наводећи који
елеменат недостаје и рок у коме треба да се поново уреди и достави нови примерак
уговора. Тај рок не може бити дужи од 15 дана нити краћи од 8 (осам) дана.
Савез наведену примедбу уписује на примерак уговора који је добио и који задржава, као и на
примерак уговора који враћа спортској организацији.
Члан 24.
Било које измене текста уговора се морају доставити хитно Савезу, најкасније у року од 15
дана, у противном не производе правно дејство, сматрају се ништавним и важи само
првобитно депоновани уговор.
Такође уколико дође до непоштовања уговорених одредби, споразумног раскида,
једностраног раскида уговора због неиспуњења уговорних одредби, утврђивања његове
ништавости, поништења, Савез се хитно обавештава, најкасније у року од 15 дана.
Члан 25.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, може се извршити раскид уговора одлуком
надлежног суда или Сталне спортске арбитраже, чији је делокруг рада регулисан
Статутом и Правилником о Сталној спортској арбитражи Олимпијског комитета Србије, у
складу са законом.
Члан 26.
За неиспуњење појединих обавеза везаних за уговоре, Закон о спорту је предвидео
новчане казне:
• Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај спортска
организација или друго правно лице, ако не закључи уговор о осигурању
перспективних и врхунских спортиста од последица несрећних случајева за време
обављања спортске активности ;
•

Новчаном казном од 30.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај спортска
организација или друго правно лице, ако:

1) закључи са малолетним спортистом уговор супротно члану 9. став 5. Закона о
спорту, тј. супротно члану 4. став 2. овог Правилника;
2) не региструје уговор са спортистом у Савезу;
3) не обавести без одлагања Савез о утврђивању ништавости, поништењу или
раскиду уговора са спортистом ;
4) не закључи уговор о раду са спортистом који се професионално бави
спортским активностима у тој спортској организацији;
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Члан 27.
За тумачење овог Правилника је надлежан Управни одбор Савеза.
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања на огласној табли у седишту
Савеза.

Председник

___________________________
Стеван Илијашевић
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