
Образац РИБТАК  08a 
 

       СПОРАЗУМНИ  РАСКИД    

   У Г О В О Р А  
                      ИЗМЕЂУ МАЛОЛЕТНОГ СПОРТИСТЕ  И  КЛУБА 

Закључен између:    
КЛУБ ТАКМИЧАР 

 
 (назив клуба) 

 
 (град, општина) 

 
 (адреса) 

   
            (ПИБ)                                           (матични број клуба) 

 

Заступник 
 

 (име и презиме) 

 
 (адреса) 

 
 (ЈМБГ) 

. 

 
(име и презиме) 

 
(град, општина) 

 
(адреса) 

 
(ЈМБГ) 

 
                             (матични такмичарски број) 

 
                     (за лица млађа од 18 година Родитељ – старатељ) 

Заступник 1                 -                   Заступник 2 

   
( име и презиме )  ( име и презиме ) 

   
( адреса)  ( адреса) 

   
( ЈМБГ)  ( ЈМБГ) 

 

  
  

Члан 1. 
Уговорне стране се овим споразумним раскидом Уговора обавезују и регулишу међусобна права, 
обавезе и одговорности. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране су сагласне да се споазумно раскине Уговор склопљен на временски период  
од  године и то за период од  до  године 

 (број године)  (дан, месец и година почетка уговора)  (дан, месец и година важења уговора)  
 

Члан 3. 
За споразумни раскид Уговора пре истека рока, а на захтев такмичара: 

 
(име и презиме такмичара ) 

 Спортска организација (Клуб)  има право на надокнаду у износу од:  

 динара 

 
 
 



 2 

Члан 4. 
Износ наведен на крају члана три, такмичар:  

 Или клуб у који прелази  
( Име и презиме такмичара)  ( Име Клуба, спортске организације) 

мора да уплати у року од пет дана након потписивања овог споразумног раскида уговора на рачун  

 код Банке  
( Рачун спортске организације, клуба)  ( Име Банке) 

 
Члан 5 

Уколико се у том задатом року, на рачун Спортске организације (Клуба), не уплати износ наведен на 
крају тачке три   – овај споразумни раскид уговора ће се сматрати неважећим. 

 
Члан 6. 

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 7 
Споразумни раскид Уговора почиње да тече од дана потписивања уговорене стране, а сачињен је у 
четири истоветна примерка, по једна за сваку заинтересовану страну и један за Савез спортских 
риболоваца Србије. 
 

Анекс угговора има укупно седам чланова. 
 
Место потписивања анекса уговора:                   ,  датум:                    . године                                               
 
                 
                 КЛУБ                                                                                  СТАРАТЕЉИ     
                                                                 

                                   потпис                                                                                                     потпис старатељ1                                                                   потпис старатељ 2                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                    м.п                                                                             
 
 

                                                          Место и датум овере уговора у Савезу 
                                                                                      Крушевац ,                    .године 

                     
 

                                                                                                                                                                                                                потпис 
                                                                                                                                                 м.п                                
 
 
 


