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У Г О В О Р
ИЗМЕЂУ ТРЕНЕРА И КЛУБА

Закључен између:
КЛУБ ТРЕНЕР

_____________________________ из
(назив клуба)

________________________________
(град, општина)

Адреса__________________________
(адреса)

ПИБ__________________________

      Мат.број клуба:  ________________
Заступник

______________________________
( име и презиме )

Адреса_________________________
( адреса)

ЈМБГ_________________________

_____________________________ из
(име и презиме)

________________________________
(град, општина)

Адреса__________________________
(адреса)

ЈМБГ__________________________

Мат.тренерски број :  ______________________

Члан 1.
Уговорне стране се овим Уговором обавезују и регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.

Члан 2.
Уговорне стране склапају Уговор на временски период од _____ године
и то за период од _____._____.________ год. до _____._____.________ год.

Члан 3.
Након истека овог рока, ТРЕНЕР и КЛУБ се могу договорити о даљој сарадњи или ТРЕНЕР има право
промене клуба.

Члан 4.
КЛУБ се обавезује да ће ТРЕНЕРУ обезбедити: (маркирати квадратић)

□ адекватне услове за стручан рад
□ да тренер буде упознат са свим општим актима клуба ( Статут, Правилници, Одлуке и сл.);
□ неопходне услове за стручно усавршавање, набавку потребне стручне литературе;
□ да тренер остварује своја права у оквиру Савеза спортских риболоваца Србије;

Члан 5.
КЛУБ  се обавезује да ће ТРЕНЕРУ на име стручног рада, доласка и одласка на тренинге, извршити
материјалну надокнаду ТРЕНЕРУ, у оквиру својих материјалних могућности.
Рад ТРЕНЕРА у КЛУБУ може бити: (маркирати квадратић)

□ Волонтерски;
□ Хонорарни;
□ Професионални;
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Уколико је рад ТРЕНЕРА хонорарни или професионални, КЛУБ  ће уплаћивати  износ
од ________________дин;      (маркирати квадратић)

□ Месечно
□ Тромесечно
□ Годишње

Члан 6.
ТРЕНЕР се обавезује: (маркирати квадратић)

□ Да извршава обавезе према КЛУБУ, уредно планира и програмира свој рад;
□ Да уредно, без кашњења долази и спроводи тренажни рад;
□ Да на тренинзима и такмичењима поштује етичке принципе спортског риболова и спорта уопште;
□ Да у свему поступа у складу са општима актима КЛУБА, и општим актима Савеза спортских

риболоваца Србије;
□ Да се савесно залаже за остварење успеха и резултата КЛУБА;
□ Да учествује у маркетиншким и хуманитарним активностима и наступима КЛУБА;
□ Да чува углед и друге интересе КЛУБА;

Поред свега ТРЕНЕР се обавезује _________________________________________________(навести)

Члан 7.
Да ли ТРЕНЕР организације (клуба), уколико  буде позван да буде СЕЛЕКТОР, ТРЕНЕР или ЧЛАН
СТРУЧНОГ или ОРГАНИЗАЦИОНОГ ТИМА у РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ, може поред својих обавеза у
клубу , да обавља и ове послове.
                                                          ДА_____________________________НЕ________________________

( навести услов)                                                             (навести разлог)

Члан 8.
Све новонастале односе Уговорене стране ће реалисати Анексима овог уговора.

Члан 9.
Овај Уговор се споразумно може раскинути и пре истека рока уговореног рока.
За прекид Уговора пре истека рока, супротна страна добија надокнаду од ________________динара.

Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорене стране ће решавати споразумима, у супротном уговара се надлежност
Органа Савеза спортских риболоваца Србије и арбитраже Савеза спортских риболоваца Србије.

Члан 11.
Уговор почиње да тече од дана потписивања обе уговорене стране, а сачињен је у три истоветна
примерка , по једна за сваку страну и један за Савез спортских риболоваца Србије.

Уговор има укупно једанаест чланова.                                                               М.П.Савез

Датум потписивања Уговора                          .                                Датум овере Регистрације у Савезу

У ________________.___.____.20____.год                                У ________________.___.____.20____.год

             КЛУБ                                                         ТРЕНЕР
        име и презиме                      м.п.                                                                име и презиме

__________________________________                                           __________________________________


