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Предлог 

На основу члана 38. Статута клуба СТК Нови Сад ( у даљем тексту .Клуб), Управни одбор 

Клуба на својој седници одржаној 25.01.2018. године  усвојио је следећи: 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА 
Чланова, тренера и играча ,,СТК Нови Сад“ из Новог Сада 

 

I. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Предмет кодекса 

 

Члан 1. 

 
Овим кодексом прописује се скуп правила понашања  којим се при обављању  рада, тренинга у 

клубу и такмичења у земљи и иностранству  морају придржавати сви чланови клуба.  

Члан 2. 

Циљ доношења кодекса јесте утврђивање правила понашања на које се обавезују сви чланови и 

играчи клуба . 

Члан 3. 

Код службеног опхођења у просторијама клуба, спортским манифестацијама и 

такмичењима обавезно је поштовање чланова управе и стручних особа у клубу. 

Члан 4. 

Сви чланови клуба обавезни су да се културно опходе у међусобним контактима, као и 

контактима с осталим особама , водећи рачуна о томе да су јавне особе које у сваком 

тренутку  , службено и приватно представљају клуб, град и спонзоре клуба.  

 

II. ПОНАШАЊЕ ИГРАЧА И ТРЕНЕРА 

Члан 5. 

Играчима није дозвољено конзумирање  разних енергетских пића, алкохола и сл. у свим 

службеним ситуацијама и на тренинзима осим кад им то дозволи тренер и управа клуба. 

Члан 6. 

Играчима су дозвољени изласци до 23 часа у дане који претходе тренизима 
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Члан 7. 

Играчима су дозвољени изласци до 22 часа у дане када претходе утакмице 

Члан 8. 

Све спортисте , тренере, судије родитеље и гледаоце третираће са достојанством и 

уважавањем. Члан клуба се не сме ругати, омаловажавати или неким другим 

непримереним гестом понижавати друге спортисте при прослављању својих победа. 

Члан 9. 

 Управа , играчи и други  чланови клуба према свим особама понашаће се фер и спортски 

без обзира на њихов пол, расу, порекло и религију. 

Члан 10. 

Играчи-ца и тренери морају долазити уредно и на време на сваки тренинг, такмичење или 

састанак, а евентуални изостанак биће оправдан једино у случају болести, повреде, 

школских или радних обавеза. Такве врсте изостанака, морају бити оправдана  писменим 

путем уз налаз спортског лекара, потврде управе школе или уз писмено образложење 

фирме у којој је запослен-а.  

О свему томе мора одмах бити обавештен тренер и управа клуба. У случају да се не 

испуне ови услови управа ће ово сматрати као тежу повреду дисциплине а према играчу 

повести   дисциплински поступак, који се може изразити кроз новчана примања до 20%  

умањења плате, а у крајњем случају и раскидом уговора на терет лица које је починило 

прекршај из овог члана. 

III. ОПРЕМА КЛУБА 

Члан 11. 

Сви чланови клуба (играчи, тренери, управа.....) морају носити опрему са којом их је 

задужио клуб ( одећа, обућа и други спортски реквизити....). Опрема мора бити уредна , са 

спортским логотипом клуба и именима спонзора . 

IV. ЗДРАВЉЕ ИГРАЧА 

Члан 12. 

Играчи су дужни водити бригу о свом здравственом стању, тако да о свим променама свог 

здравственог стања одмах обавесте тренера , управу и лекара у клубу. Играчи су дужни да 

по налогу тренера и управе клуба одлазе на систематске здравствене прегледе. 
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V. ПОНАШАЊЕ ЧЛАНОВА У ПРОСТОРИЈАМА КЛУБА 

Члан 13. 

Сви чланови клуба су дужни да се придржавају кућног реда клуба. А о евентуалном 

кршењу правилника о кућном реду дужни су да опомену прекршиоца и обавесте управу 

клуба.  

VI. ПОНАШАЊЕ НА ПРИПРЕМАМА И ПУТОВАЊИМА 

Члан 14. 

Чланови клуба који иду на пут с клубом обавезни су доћи на место окупљања најкасније 

15 минута пре поласка. 

Члан 15. 

За време путовања чланови клуба у сваком тренутку морају водити рачуна о свом 

понашању имајући у виду углед клуба , града и државе из које долазе. 

Члан16. 

За време путовања све захтеве које имају саопштавају их тренеру или управи клуба, који 

ће им изићи у сусрет ако је то могуће.  

Члан 17: 

Распоред по собома (смештај играча-ца) одређује тренер. 

 

Председник Управног одбора 

                                                                                                 Дан Фрациле 


