OСИГУРАЊЕ СПОРТИСТА У СРБИЈИ
Нови Закон о спорту РС увео је обавезно осигурање врхунских спортиста у
Србији било да се такмиче за клуб или за национални грански савез. Статус
врхунског спортисте се утврђује на основу Правилника о националној
категоризацији спортиста. За све остале спортисте Закон о спорту није
предвидео обавезно осигурање мада свако бављење спортом носи велики
ризик од повреда. Нема сумње да је економско осигурање спортиста потреба,
нужност сваког спортисте (аматерског или професионалног) а то се покаже
када се повреде догоде. Посебно напомињемо да осигурање спортиста тј
чланова спортских организација није исто што и осигурање ученика у
школама и да се спортисти у омладинском узрасту у случају тежих повреда
економски никако не могу ослањати на симболично осигурање ученика у
школама.
Кроз дугогодишњи рад осигурали смо велики број спортиста и
специјализовали смо се за осигурање спортиста из свих спортских грана.
Закон о спорту РС:
Члан 21.
Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих
врхунских спортиста и врхунских спортских стручњака од последица
несрећног случаја за време обављања спортске активности, односно стручног
рада у спорту, а на основу утврђеног рангирања спортиста и спортских
стручњака.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном
спортисти, односно спортском стручњаку из става 1. овог члана не може бити
нижа од:
- 10.000 евра у динарској противвредности за случај смрти спортисте, односно
спортског стручњака;
- 20.000 евра у динарској противвредности за случај трајног губитка опште
радне способности спортисте, односно спортског стручњака или способности
да се бави спортским активностима и спортским делатностима;

- 5.000 евра у динарској противвредности за случај привремене спречености за
бављење спортским активностима и спортским делатностима, на име накнаде
за губитак прихода и стварних трошкова лечења спортисте, односно спортског
стручњака.
- Надлежни национални грански спортски савез дужан је да осигура
спортисту, односно спортског стручњака који наступа за националну спортску
репрезентацију од последица несрећног случаја за време наступа за
националну спортску репрезентацију,уколико спортиста, односно спортски
стручњак није обухваћен осигурањем из става 1. овог члана.
- Ако спортска организација или надлежни национални грански спортски
савез не закључи уговор из ст. 1. и 3. овог члана, дужни су да надокнаде штету
коју претрпи спортиста, односно спортски стручњак који није осигуран.
- Надлежни национални грански спортски савез може утврдити обавезу за
спортске организације из надлежности савеза да осигурање спортиста и
спортских стручњака из става 1. овог члана врше преко тог савеза, уз сношење
трошкова полисе осигурања.
Укратко, прву обавезу осигурања врхунског спортисте има његов клуб а
уколико то клуб не уради онда ту обавезу има национални грански савез када
се спортиста такмичи за националну селекцију. Уколико то не ураде ни клуб а
ни савез спортиста има законско право да од њих тражи надокнаду штете.
Уколико се бавите спортом било рекреативно или активно обавезно
економски осигурајте себе од повреда. Поступак осигурања је брз и
једноставан.
Спортски поздрав,
Слободан Коцић

