
СААФ- Српска асоцијација америчког фудбала 
Топличин Венац 19-21, Беoград Матични број: 08903042 - ПИБ: 106063909  Жиро рачун : 160-347904-84  Email : office@saaf.rs - Website : www.saaf.rs Tел:  +381 11 2028 000 - Факс:  +381 11 2028 009 - Моб:   +381 60 500 69 59  

ОСНОВНИ УГОВОР о међусобним правима и обавезама 
закључен дана _______________.године у ____________________________ између 

  клуба америчког фудбала ______________________________ из ________________________, 
ул. _________________________________ (у даљем тексту: Клуб) 
и 
играча ______________________________, рођеног ___________, у ______________________ 
ул. _____________________________, јмбг _____________________ (у даљем тексту: Играч) 

Члан 1. Клуб се обавезује да играчу обезбеди: 
 право чланства у Клубу; 
 неопходне услове за стручно-спортско усавршавање; 
 обезбеђује опрему неопходну за одигравање званичних утакмица; 
 обезбеђује термине, сале и терен за одржавање тренинга; 
 право наступа и такмичења; 
 да бира и буде одабран у органе Клуба; 
 да у оквиру Српске асоцијације америчког фудбала остварује своја правау складу сапозитивним прописима. 

Члан 2. Играч се обавезује да: 
 извршава обавезе члана Клуба; 
 поступа у складу са општим актима Клуба; 
 извршава налоге тренера и стручних лица у Клубу; 
 се свесно залаже за остварење успеха и резултата Клуба; 
 брани боје и штити углед клуба; 
 се уредно одазива на позиве за наступ у свим селекцијама репрезентације Србије;  Члан 3. Овај Уговор је закључен до пунолетства Играча односно до _______ године, када аутоматскизакључује нови Уговор.  Члан 4. Време које играч проведе на одслужењу војног рока, под условом да није наступао за Клуб,не рачуна се у време трајања овог Уговора. 



Члан 5. Клуб и Играч могу споразумно раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока. Клуб и играч могу раскинути уговор и пре истека утврђеног рока из члана 3. овог Уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Клуба односно играча.  Члан 6. У случају споразумног раскида или у случају неиспуњења уговорних обавеза, када Играч прелази у други клуб, пре истека рока утврђеног Уговором, Играч је обавезан да клубу плати обештећење. Висину и износ обештећења утврђује Управни одбор Клуба у сваком конкретном случају, полазећи од времена проведеног у Клубу, рада уложеног од стране Клуба за његово играчко напредовање и стечене афирмације захваљујући клубу.  Члан 7. Евентуалне несугласице између Клуба и Играча решаваће се споразумно. За решавање несугласица са стране Клуба овим Уговором, одређује се Управни одбор Клуба.  Члан 8. У случају спора на релацији Клуб – Играч утврђује се надлежност органа Српске асоцијације америчког фудбала (СААФ).  Члан 9. У случају када Клуб закључује Уговор са Играчем који нема навршених 18 година (није пунолетан), овај Уговор потписују родитељ, односно старатељ и Играч. Када играч наврши 18 година, односно стекне пунолетство, у року од 15 дана обавезан је да закључи нови Уговор на 4 године.  Члан 10. Овај Уговор сачињен је у 3 (три) примерка, од којих по 1 (један) припадају: Играчу, Клубу и органу који је извршио регистрацију.    

(м.п.) 

  
(родитељ-старатељ) (овлашћени представник клуба)   

(играч) (ЈМБГ)    (потпис овл. представника клуба) 
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