1. ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, Улица Страхињића бана 3 Београд, ПИБ:
100271452, МБ:07053932 (у даљем тексту: Носилац програма), кога заступа
Извршни Директор за спортска и организациона питања Душан Орландић
и
2. ТЕНИСКИ КЛУБ „........................“, адреса ПИБ: .............. МБ .................... (у
даљем тексту: Клуб), кога заступа ............
Закључују дана ______2016. године

УГОВОР
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ТЕНИС 10

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна,
по релизације програма Тенис 10 , чији је носилац Тениски савез Србије, и који се
реализује у сарадњи са тениским клубовима и спонзорима ТСС.

Трајање и раскид уговора
Члан 2.
Овај уговор се закључује на одређено време са роком трајања од 2 године од дана
потписивања уговора, с тим да се исти може продужити уз сагласност уговорних страна,
потписивањем анекса.
Свака од уговорних страна може у свако доба раскинути овај уговор, и то са раскидним
роком од 30 дана.

Права и обавезе уговорних страна
Члан 3.
Тениски сваез Србије као носилац програма се обавезује да ће Клубу :

1.
Без накнаде уступити спортску опрему и реквизите за реализацију програма Тенис
10 , и то: 16 тениских рекета, 4 мреже и по 100 тениских лоптица наранџасте, 80 црвене и
100 зелене боје, укупно 280 лоптица;
2.

Пружити логистичку подршку у реализацији програма;

3.

Вршити адекватан надзор и евалуациу реализације програма од стране клуба;

4.

Обезбедити стручну литературу за реализацију програма;
Члан 4.

Клуб се обавезује да ће:
1. За реализацију програма ангажовати најмање једног лиценцираног тренера са
одговарајућом лиценцом;
2. Да ће обезбедити један тениски терен намењен искључиво реализацији програма
Тенис 10;
3. Да ће омогућити да ТСС брендира предметни терен комерцијалним брендингом;
4. Да ће на огласној табли Клуба истаћи име и презиме свих лиценцираних тренера, а
посебно тренера лиценцираних за реализацију програма Тенис 10 ;
5. Да се приликом реализације овог уговора, у свему придржавају програма тенис 10
израђеног од стране ТСС-а;
6. Да током реализације програма, контролним органима ТСС, омогући сваки облик
контроле рада у оквиру програма;
7. Да на месечном нивоу доставља ТСС-у као носиоцу програма, податке (имена,
презимена и контакт телефоне и маилове), свих полазника програма тенис 10, а
ради вођења евиденција и израде статистичких анализа од стране ТСС;
8. Да на кварталном нивоу (једном у три месеца), доставља ТСС-у извештај о
реализацији програма као и извештај о стању уступљене опреме и реквизита;
9. Да без одлагања обавести ТСС о губитку лиценцираних тренера за програм Тенис
10 , или пак о губитку лиценце од стране тренера, у ком случају је Клуб у обавези
да најкасније у року од 30 дана ангажује новог лиценцираног тренера, и да о томе
обавести ТСС, иначе се овај уговор сматра раскинутим;
10. Да на месечном нивоу шаље супервизору Програма тенис 10, фотографије
тренинга, такмичења и других активности предузетих у току реализације програма;

Сарадња и комуникација
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће приликом реализације овог уговора остваривати
редовну комуникацију, у циљу што ефикаснијег рада и благовременог обавештавања,
уговорних страна о напретку у раду и оствареним циљевима.
Комуникација ближе описана у претходном ставу обављаће се преко лица које за ту
сврху одреди сваки од уговарача.

Контрола и супервизија
Члан 6.
Тениски Савез Србије ће као Носилац програма, вршити контролу и надзор над
свим процесима, и у свим фазама реализације програма, као и да даје разумна и оправдана
усмерења и упуства Клубу у циљу спровођења планираног програма.
У случају да услед контроле спровођења програма из претходног става буде утврђено да је
почињена било која неправилност у реализацији програма, Носилац програма има право
да уговор раскине без остављања раскидног рока.

Спортска опрема и реквизити
Члан 7.
Спортска опрема и реквизити ближе описани у члану 3. овог Уговора, остају власништво
ТСС-а све до коначне реализације уговора, с тим да уколико уговор буде у целости
реализован, власник опреме и реквизита постаје Клуб.
У случају да уговор буде раскинут од стране Клуба пре истека рока на који је закључен,
или Носилац програма раскине уговор из разлога предвиђених у члану 6. став 2. Уговора,
Клуб је у обавези да Носиоцу програма врати спортску опрему и реквизите које је преузео
по овом уговору, као и да плати
исплати вредност уступљене опреме и спортских
реквизита који евентуално недостају, а у свему према пописној листи преузете робе.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а све његове измене и допуне
морају бити у писаном облику.
Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима РС.
Члан 10.
У случају спора, уговорне стране ће покушати да исти реше мирним путем, а
уколико то не буде могуће, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 11.
Овај Уговор има 11 чланова, и сачињен је у 4 истоветна примерка од којих по 2
задржава свака од уговорних страна.

ЗА КЛУБ

--------------------------------------------

ЗА ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

----------------------------------------------Душан Орландић

