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1. Физичка лица у систему спорта  
Права и обавезе спортиста  

 
Члан 9.  

 Спортиста може да се бави спортским активностима самостално или у оквиру 

организација у области спорта.  

 Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или професионално.  

 

Члан 10.  
 ст.1. Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, 

спортским правилима надлежног националног спортског савеза и општим актима 

спортске организације, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера 

којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом – и уговором између спортисте 

и спортске организације (уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско 

усавршавање или уговор о бављењу спортом).  
  

 ст.6. Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се 

пуноважно закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у 

складу са законом, а на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који 

нема потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене службе или завода 

надлежног за спорт и медицину спорта.  

 ст.7. Спортска организација дужна је да пре закључења уговора спортисту писано 

обавести о правима, обавезама и одговорностима из ст. 1. и 2. овог члана.  

 ст.8. Бављење спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом из 

става 1. овог члана сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.  

 ст.9. Спортиста и спортска организација могу закључити само један уговор за 

бављење спортисте спортским активностима у спортској организацији, у складу са овим 

законом.  
 ст.10. Ништав је уговор између спортске организације и спортисте који је 

закључен супротно одредбама овог закона.  

Члан 11.  
  

 ст.4.  Накнада за развој, односно обуку спортисте из става 2. овог члана 

обрачунава се приликом закључења првог професионалног уговора у складу са спортским 

правилима надлежног националног гранског и међународног спортског савеза, на основу 

улагања, односно стварних трошкова спортске организације/организација које су 

допринеле развоју спортисте, с тим да као последња година обуке може да се рачуна она 

година у којој је спортиста напунио 21 годину.  
 ст.5 Спортска организација из које спортиста одлази не може да потражује 

накнаду за развој, односно обуку спортисте из става 4. овог члана уколико је спортиста 

или његов родитељ или старатељ тој спортској организацији плаћао чланарину или 

накнаду за бављење спортским активностима, спортску опрему и спортске припреме, 

односно накнада мора бити сразмерно умањена.  

 ст.6 Накнада из става 4. овог члана не може се потраживати ако је уговор спортисте са 

спортском организацијом раскинут кривицом спортске организације, као и након престанка 

развоја, односно обуке спортисте.  

Члан 12.  



 ст.1. 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.  
 ст.2. 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 10. став 6. овог закона.  

 ст.3 .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 17.  
 ст.1 Спортиста аматер који се бави спортским активностима као члан спортског 

удружења, без уговора, има права утврђена спортским правилима и општим актом спортске 

организације.   

 ст.2 Уговором о бављењу спортом спортиста такмичар аматер и спортска организација 

утврђују, у складу са спортским правилима, нарочито: новчану накнаду за бављење 

спортским активностима, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате, 

накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског 

такмичења, накнаду за закључење уговора и накнаду за коришћење лика спортисте.  
 ст.3 Уговором о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање утврђује 

се, у складу са спортским правилима, нарочито: новчана стипендија и накнада трошкова 

смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења.  
 ст.4 Уговор о стипендирању из става 3. овог члана може да се закључи најдуже до 

стицања пунолетства спортисте.  

 


