Поступајући у складу са одредбом тачке 24. Правилника о Сталној спортској арбитражи
Олимпијског комитета Србије, Председништво Сталне спортске арбитраже Олимпијског
комитета Србије на седници одржаној 26. фебруара 2014. године усвојило је

НАЧЕЛНО МИШЉЕЊЕ
о
правном дејству и примени анекса уговора
које закључују спортски клубови са спортистима

У раду Стале спортске арбитраже Олимпијског комитета Србије уочена је појава да се уз
закључивање обавезних уговора са спортистима који се сагласно спортским правилима
националних гранских спортских савеза региструју у надлежном националном гранском
спортском савезу, закључују и анекси уз ове уговоре, с тим да су ови анекси у неким
случајевима регистровани а у неким нису, а уговорене обавезе из анекса се у неким
случајевима се не извршвавају или се извршавају делимично односно у целости.
Такође је уочена појава да тужени клубови, иако су закључили овакав анекс, и почели са
његовим извршењем, у спору пред Сталном спортском арбитражом истичу ништавост ових
анекса.
У више предмета који се воде пред Сталном спортском арбитражом, од стране тужених
клубова истакнут је приговор пуноважности закључених анекса, па је поступајући у оквиру
својих овлашћења, Председништво Сталне спортске арбитраже размотрило наведени
проблем у циљу утврђивања начелног мишљења ради уједначавања арбитражне праксе од
значаја за одлучивање арбитражних већа и арбитара појединаца.
У разматрању наведеног питања, Председништво је пошло од следећих обавезујућих
нормативних одредби
Одредбом чл. 4. Закона о спорту, постављено је начело да бављење спортом мора бити
етички прихватљиво, одговорно и независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу. При том, Председништво сматра да се термин „бављење спортом“
простире како на спортисте, тренере и спортске раднике и стручњаке, тако и на клубове и
њихове органе и управу као институционални оквир спортских активности и делатности, те
да самим тим и деловање клубова, њихових органа и управа мора бити етички
прихватљиво, одговорно и независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу.
Одредбом чл.5. Закона о спорту прописан је правни оквир за обављање спортских
активности и делатности, и исте се морају обављати у складу са спортским правилима
усаглашеним са спортским правилима надлежних међународних спортских савеза.
Ступањем на снагу закона о спорту, сви национални грански спортски савези, као и сви
спортски клубови учлањени у ове савезе били су дужни да још 2012.г. усагласе свој рад
како са одредбама Закона о спорту, тако и са правним оквиром исказаним спортским
правилима спортских асоцијација у које су учлањени клубови и национални савези.
Председништво ССА подсећа да су преко свог чланства у Олимпијском комитету Србије,
национални грански спортски савези олимпијских спортова у обавези да непосредно

примењују спортска правила и принципе исказане како у Повељи Међународног
олимпијског комитета тако и у Статуту Олимпијског комитета Србије.
Повељом Међународног олимпијског комитета дефинисана је мисија и улога МОК, између
осталог у томе да подржава и подстиче унапређење спортске етике, у посвећености
напорима да у спорту превлада дух фер-плеја уз супротстављање свакој злоупотреби
спорта и спортиста.
Повељом је дефинисана и мисија и улога националних олимпијских комитета, између
осталог, да афирмишу основне принципе олимпијских идеја и идеала на националном
нивоу, уз обезбеђење поштовања Олимпијске повеље у својим земљама.
Полазећи од тога да је ОКС препознат од стране МОК као национални олимпијски комитет
Србије, и да је као такав овлашћен и надлежан са спровођење мисије и улоге МОК на
територији Србије, те како самим тим акта и одлуке ОКС налазе своје извориште у актима и
одлукама МОК и органа МОК, одредбом чл. 57 Статута Олимпијског комитета Србије
одређено је да се акта и одлуке ОКС, укључујући и одредбе овог Статута тумаче пре свега
полазећи од норми и правила, али и духа и концепције Олимпијске повеље и аката и
одлука МОК и органа МОК који се непосредно примењују.
Доношењем Статута, ОКС се обавезао да ће помагати и подстицати развој спортске
етике, и утврдио као један од својих основних циљева ширење идеја олимпизма.
Одредбе Статута ОКС обавезујуће су за све чланове ОКС, и за све органе ОКС, па тиме и за
Сталну спортску арбитражу ОКС.
Одредбом чл. 9. Закона о спорту утврђена је обавеза како клуба као спортске организације
тако и и спортиста да се придржавају права и обавеза утврђених Законом и спортским
правилима донетим како на нивоу клуба, друштва и савеза тако и на нивоу ширих
спортских асоцијација
Председништво нарочито истиче и наглашава да је уговорни однос између клуба и
спортисте по својој правној природи пре свега облигациони однос, а да је одредбом чл. 12.
Закона о облигационим односима утврђено као опште обавезујуће начело да су у заснивању
облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа стране су дужне да се
придржавају начела савесности и поштења. Странке су такође дужне да се придржавају
забране злоупотребе права и забране проузроковања штете.
Председништво такође истиче и наглашава да су у поступању пред Сталном спортском
арбитражом странке дужне да се придржавају и општих начела утврђених Законом о
парничном поступку, а нарочито одредбе чл. 9. Закона којом је утврђена обавеза савесног
коришћења процесних права, уз обавезу Суда/арбитраже да спречи сваку злоупотребу
права које имају странке у поступку.
Полазећи од наведеног правног оквира, Председништво констатује следеће
Чињеница је да је одредбом чл. 11 Закона о спорту одређено да се уговор између
спортисте и спортске организације закључује у писменој форми и региструје код
надлежног националног гранског спортског савеза, а у противном је ништав.
Насупрот овој одредби, стоји одредба чл. 67 Закона о облигационим односима - Захтев
закона да уговор буде закључен у одређеној форми важи и за све доцније измене или
допуне уговора, с тим да су пуноважне доцније усмене допуне о споредним тачкама о
којима у формалном уговору није ништа речено уколико то није противно циљу ради кога

је форма прописана, као и одредба чл. 73. којом је одређено да се уговор за чије се
закључење захтева писмена форма сматра пуноважним иако није закључен у тој форми ако
су уговорне стране извршиле, у целини или у претежном делу, обавезе које из њега
настају, осим ако из циља због кога је форма прописана очигледно не произилази што
друго. Значи, ако се правно дејство може признати усменим допунама, тим пре се правно
дејство може признати писменим допунама, чак и у случају кад исте нису регистроване.
Председништво сматра да је обавеза усаглашавања свог рада са одредбама Закона о спорту
у себи подразумевала и обавезу регистровања – легализације нерегистрованих уговора са
спортистима, тим пре што је одредбом чл.9. Закона о спорту одређено да је клуб као
спортска организација био дужан да обавести спортисту пре закључења уговора о правном
оквиру закључења уговора. Самим тим, председништво закључује да је пре свега
одговорност на клубовима као спортским организацијама и основном институционалном
облику за бављење спортом, за постојање нерегистрованих анекса уговора, те да је
неадекватно основним олимпијским принципима накнадно истицање сопствених пропуста у
намери да се из истих извуче одређена корист.
Председништво такође оцењује да се у напред наведеним оквирима и околностима,
потписивање и закључивање оваквих анекса без њихове регистрације, и њихово
примењивање и извршавање а тиме и неоспоравање, и то у дужем временском периоду све
до момента када се њихово извршење затражи пред надлежним органом, не може
сматрати етички прихватљивим и одговорним понашањем клубова према спортистима,
пошто су у таквом поступању по мишљењу Председништва, чак присутни елементи
злоупотреба спортиста и циљева који су супротни спортском духу и фер односу према
спортистима. Председништво оцењује да такво понашање свакако није сагласно начелу
савесности и поштења и начелу забране злоупотребе права
и начелу забране
проузроковања штете.
Оваквом понашању Стална спортска арбитража не може пружити заштиту, оцењујући да је
исто супротно основним принципима исказаним како у Закону, тако и у повељи МОК и
Статуту ОКС.
При том, полазећи од чињенице да се ради о двостраним уговорима, и да је анекс уговора
саставни део основног уговора, питање извршавања анекса не може се посматрати
одвојено од целине материјално-правног односа заснованог и основним уговором и
анексом, и не може се посматрати само кроз плаћање обавеза из анекса, већ и у
извршавању обавеза спортисте и извршавању других међусобних обавеза и из основног
уговора и из анекса, те по мишљењу Председништва постоје услови да се закључени а
неоверени анекси уговора између спортиста и клубова сматрају конвалидираним у погледу
форме.
На основу свега напред наведеног, Председништво ССА ОКС усвојило је следеће

НАЧЕЛНО МИШЉЕЊЕ број 1.
1. Анекси уговора између спортисте и клуба производе правно дејство и обавезују
уговорне стране и када нису закључени у одговарајућој писменој форми и
регистровани код надлежног националног гранског савеза, уколико су клуб и
спортиста извршили своје укупне уговорне обавезе из основног уговора и анекса у
погледу неновчаних обавеза (тренирање и наступање спортисте и сл), и уколико је
започело извршење новчаних обавеза Клуба

2. Истакнути приговор ништавости анекса као материјално-правни приговор не
задржава даљи ток поступка и представља претходно правно питање од значаја за
мериторно одлучивање о главном захтеву
3. Ово мишљење јавно објавити на интернет страници Сталне спортске арбитраже
Олимпијског комитета Србије

(Начелно мишљење је усвојено на седници Председништва ССА ОКС дана 26.02.2014.
године)

