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АНЕКС УГОВОРА
ИЗМЕЂУ КЛУБА И ОДБОЈКАША-ИЦЕ

Члан 1.
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ и ОДБОЈКАШ-ИЦА сагласно и равноправно израженом вољом закључују овај Анекс уговора.

Члан 2.
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ се обавезује да ОДБОЈКАШУ-ИЦИ обезбиједи стипендију-плату у износу од ______ КМ на

мјесечном нивоу.

Члан 3.
ОДБОЈКАШ-ИЦА има право, а одбојкашки клуб обавезу да створи услове за спортско усавршавање ОДБОЈКАША-

ИЦЕ уз помоћ тренажног процеса у трајању од најмање _____ и највише ____ сати дневно.

Члан 4.
ОДБОЈКАШ-ИЦА има право на здравствену заштиту за вријеме тренажног процеса, одигравања утакмица и

путовања са екипом. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ обавезан је одбојкашу-ицу осигурати код овлаштеног осигурања у

складу са важећим прописима (осигурање се односи на последице од ангажовања на припремама и утакмицама,

путовањима у вези са тим и другим видовима ангажовања за потребе клуба и у клубу).

Члан 5.
ОДБОЈКАШ-ИЦА обавезан је носити и чувати спортску опрему уступљену на кориштење од стране

ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА, учествовати у промоцији спонзора клуба, водити живот и понашати се у складу са

спортским стандардима и друго.

Члан 6.
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ и ОДБОЈКАШ-ИЦА сагласни су да у случају преласка у други клуб прије истека Уговора број

______, ОДБОЈКАШ-ИЦА може прећи без накнаде - уз накнаду у износу _____ од КМ.

Члан 7.
Овај Анекс уговор се закључује на одређени рок трајања од __.__. 20 године до ___.___.20____године.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ

Адреса:

_______________________________________

ЈМБГ овлаштено лице:___________________

Функција у клубу:

(у даљем тексту ОДБОЈКАШКИ КЛУБ)

ОДБОЈКАШ - ИЦА

Датум рођења: Пол (Ж/М):

Мјесто рођења:

ЈМБГ:

Број такмичарске легитимације:

(у даљем тексту ОДБОЈКАШ-ИЦА)



Попунити у електронској форми

Члан 8.
Овај Анекс уговор је направљен у 3 истовјетна примјерка, по 1 задржавају потписници Анекса уговора, а 1

примјерак задржава КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОС РС.

Члан 9.
У случају спора по овом Анексу уговору надлежна је АРБИТРАЖНА КОМИСИЈА ОС РС.

Члан 10.
Анекс уговора закључен је дана године, а ступа на снагу  даном овјере од стране

КОМИСИЈЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОС РС.

Потпис овлашћеног лица Потпис родитеља или старатеља - Потпис одбојкаша-ице
(пуно име и презиме) пуно име и презиме (пуно име и презиме)

и печат клуба за одбојкаше-ице млађе од 18 година

М.П.
Комисија за регистрацију ОС РС

Датум Потпис и овлашћеног лица


