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ПРЕДАВАЊА
ТЕМАТСКА ЈЕДИНИЦА

недеља
I
II

Продубљено проучавање правних правила која регулишу уговоре на
основу којих се успостављају основни односи везани за обављање
спортских активности и одржавање спортских такмичења. Потреба за
изучавањем ових уговора произилази из чињенице да у
законодавству, аутономним спортским правилима и доктрини не
постоји јасно изражен и јединствен став о њиховој правној природи и
правном положају субјеката који их закључују.
Упознавање студената са правним правилима која уређују правни
положај спортиста, спортских стручњака, организатора спортских
приредби и гледалаца, односно са правним правилима која се односе
на уговоре које они међусобно закључују.
Теоријска настава
Као основа читавог низа правних односа, уговор је заступљен и на
свим нивоима, односно у свим аспектима спорта. Споразум две
стране у спорту најчешће захтева неку врсту уговора који је
дефинисан традиционалним правилима облигационог, привредног
или радног права и који подлеже истим принципима формирања
уговора као и код класичних уговора. Међутим, уговори у области
спорта неретко захтевају и одређена специфична правна правила.
У оквиру теоријске наставе изучавају се специфичности које се
јављају приликом закључења уговора између спортских организација
и спортиста, уговора између спортских организација и спортских
стручњака, између спортиста и спортских стручњака, као и уговора
између организатора спортских приредби и учесника тих приредби.
Теоријска настава се одвија у 15 термина (једанпут недељно по 2
часа) и организована је у облику предавања, у оквиру којих су
предвиђени и часови семинара.
Градиво је подељено у 5 целина: (1) спорт и уговорно спортско
право; (2) уговори између спортских организација и спортиста; (3)
уговори између спортских стручњака и спортских организација; (4)
уговори између организатора спортских приредби, гледалаца и
спортиста; (5) арбитражно решавање спорова из уговора у спорту.
Практична настава
Утврђивање и провера теоријског знања, савладавање методологије
уобличавања уговора у спорту.





ПОЈАМ И ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ СПОРТА
ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ СПОРТА
СПОРТСКА ПРАВИЛА – АУТОНОМНО СПОРТСКО ПРАВО
1

број часова
3
3

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX



СПОРТСКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СПОРТИСТИ КАО УГОВОРНЕ

3

СТРАНЕ



УГОВОР





УГОВОР О БАВЉЕЊУ СПОРТОМ СПОРТИСТЕ АМАТЕРА
УГОВОР О РАДУ СА ПРОФЕСИОНАЛНИМ СПОРТИСТОМ
УГОВОР ИЗМЕЂУ САМОСТАЛНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ

О СТИПЕНДИРАЊУ МАЛОЛЕТНОГ СПОРТИСТЕ ЗА
СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ

3
3
3
3

СПОРТИСТЕ И СПОРТСКОГ КЛУБА








СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ
УГОВОР О РАДУ СА ТРЕНЕРОМ
УГОВОР О СТРУЧНОМ АНГАЖОВАЊУ ТРЕНЕРА
УГОВОР О ПРЕДСТАВЉАЊУ У СПОРТУ
УГОВОР О ПОСЕТИ СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ
УГОВОР ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАТОРА СПОРТСКЕ

3
3
3
3
3
ПРИРЕДБЕ И

3

СПОРТИСТЕ КОЈИ У ЊОЈ УЧЕСТВУЈУ



АРБИТРАЖНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ УГОВОРА У

3

СПОРТУ



ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА

3

ВЕЖБЕ
Тематска јединица





ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
ПОЈАМ СПОРТА И ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ СПОРТА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
АУТОНОМНО СПОРТСКО ПРАВО
УГОВОРНИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И СПОРТИСТА
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2
2
2
2



УГОВОРИ



УГОВОРИ

ИЗМЕЂУ
СПОРТСКИХ
КЛУБОВА
И
ПРОФЕСИОНАЛНИХ СПОРТИСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

2




I КОЛОКВИЈУМ
УГОВОРИ ИЗМЕЂУ

2



ИЗМЕЂУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
СПОРТИСТА АМАТЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СПОРТСКИХ
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

СТРУЧЊАКА

И

И

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ТРЕНЕРА И УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ СА
ТРЕНЕРОМ

2

2
2



СПОРТСКИ АГЕНТИ И УГОВОР О ПРЕДСТАВЉАЊУ У
СПОРТУ

2

XI



СПОРТСКИ АГЕНТИ У ФУДБАЛУ

2

XII




ТРАНСФЕР ФУДБАЛЕРА
УГОВОРИ
ИЗМЕЂУ
ОРГАНИЗАТОРА
ПРИРЕДБИ, ГЛЕДАЛАЦА И СПОРТИСТА

2



АРБИТРАЖНО

X

XIII
XIV

СПОРТСКИХ

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ УГОВОРА

У СПОРТУ

2

2
2

XV



II КОЛОКВИЈУМ

Облици извођења
наставе

Начин оцењивања на
предмету

Литература

Подаци о наставницима
на предмету
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Сва предавања и вежбе су, по правилу, праћене видео
презентацијом. У оквиру предавања студенти излажу своје
семинарске и/или друге писане радове. Кроз два
колоквијума се проверава знање студената.
Предиспитне активности: максимално 50 поена
- Предавања: 15 поена;
- Вежбе: 15 поена;
- Писани
рад
(есеј,
семинарски,
приказ/преглед/извештај/превод и сл.) са усменом
презентацијом или Колоквијум – 20 (2х10) поена.
Поени су наведени за једну активност студента, односно за
један семинарски рад, један есеј итд. Израда семинарског
рада и другог писаног рада подразумева обавезно
коришћење стране литературе. Студент може да изађе на
испит ако стекне 30 поена током предиспитних активности.
Испит: максимално 50 поена
Испит је усмен или писмен. Студент се може ослободити
појединих делова испитне материје, у зависности од
резултата предиспитних активности. Коначна оцена се
добија као збир предиспитних и испитних стечених поена,
по прописаном моделу оцењивања.
1. Ђурђевић, Ненад - Мићовић, Миодраг обавезна Вуковић, Зоран. Уговори у спорту,
Крагујевац, 2014.
1. Ђурђевић, Ненад. Јавне власти и спорт,
Крагујевац, 2007.
допунска
2. Grupa autora. Uvod u športsko pravo, Glavni
urednik: Kačer, Hrvoje. Zagreb, 2009.
Наставник:
Др Ненад Ђурђевић, редовни професор, Катедра за
грађанскоправну ужу научну област.
Кабинет Б-211 и А-107, тел. 306 572;
e-mail: djurdje@jura.kg.ac.rs
Консултације:
- редовне: понедељком у кабинету од 12 до 13 сати;
предиспитне: последњег понедељка у месецу који
претходи пријављеном испиту од 11-12 сати.
Асистент:
Мр Зоран Вуковић, Катедра за грађанскоправну ужу научну
област.
Кабинет А-113, тел. 306 535;
e-mail: zvukovic@jura.kg.ac.rs
Консултације:
- четвртком од 14 до 16 сати.
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ИСПИТНА ПИТАЊА
1. Појам спорта и законско уређење спорта у Републици Србији
2. Спортска правила – аутономно спортско право
3. Спортске организације и спортисти као уговорне стране
4. Уговорни односи између спортских организација и спортиста
5. Уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање
6. Уговор о бављењу спортом спортисте аматера
7. Престанак уговора између спортисте аматера и спортске организације
8. Уговор о раду са професионалним спортистом
9. Престанак уговора између професионалног спортисте и спортске организације
10. Однос уговора о раду између спортисте и спортске организације и уговора о
лиценцирању спортисте закљученог између спортисте и надлежног гранског
спортског савеза
11. Уговор између самосталног професионалног спортисте и спортског клуба
12. Спортски стручњаци и стручни рад у спорту према Закону о спорту
Републике Србије
13. Спортски тренери као уговорна страна
14. Уговор о раду са тренером
15. Уговор о стручном ангажовању тренера
16. Спортски агенти и уговор о представљању у спорту
17. Уговор о посети спортској приредби
18. Уговор између организатора спортске приредбе и спортисте који у њој
учествују
19. Арбитражно решавање спорова поводом уговора у спорту

Теме за израду семинарских (или других писаних) радова
Теме за израду семинарских (или других писаних) радова оквирно се подударају
са испитним питањима. У зависности од интересовања студента, прецизан одабир теме
семинарског или другог писаног рада врши се у договору са предметним наставником.
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