На основу члана 100. Закона о Спорту („ Службени гласник РС”, број 10/16)
и на основу члана 45. став 1. тачка 5) Статута Рагби савеза Србије, Управни
одбор Рагби савеза Србије, на седници одржаној 30.08.2016. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА СА СПОРТИСТИМА И
СТРУЧЊАЦИМА И ЊИХОВО РЕГИСТРОВАЊЕ У САВЕЗУ
од 07.12.2014. године
Члан 1.
Члан 4. став 2. Правилника мења се тако што се иза речи „сагласност”
додаје реч „оба” тако да члан 4. став 2. Правилника гласи:
„ Уколико се уговор закључује са спортистом који нема потпуну
пословну способност, такав уговор је валидан само ако се закључи уз
писмену сагласност оба 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 2.
Члан 18. Правилника мења се и гласи:
„Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид
уговора између спортисте и спортске организације закључује се у писаној
форми и оверава у складу са законом, а у противном је ништав.
Уговор између спортисте и спортске организације потписују спортиста и
лице овлашћено за заступање спортске организације, а у случају да је
спортиста лице без потпуне пословне способности, уговор се потписује у
складу са чланом 1. ових измена и допуна Правилника.
У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења,
споразумног раскида уговора или раскида уговора између спортске
организације и спортисте због неиспуњења уговорних обавеза, спортска
организација је дужна да о томе без одлагања обавести надлежни национални
грански спортски савез.”

Члан 3.
Члан 19. Правилника, брише се.
Члан 4.
Ове измене и допуне Правилника о закључивању уговора са спортистима и
стручњацима и њихово регистровање у Савезу, од 07.12.2014. године ступају
на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Савеза
и на званичној интернет адреси Рагби савеза Србије.
Председник Савеза
Стеван Илијашевић

