
 

 

На основу члана 1. Статута Пливачког савеза Србије, УО ПСС дана 2.04.2012. 

доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

                                                  Члан 1. 

Стручни савет  је радно тело Пливачког савеза Србије и образује га УО ПСС у 

складу са чланом 49. Статута ПСС. 

 

                                                 Члан 2. 

Делокруг рада Стручног савета је: 

1. Стручно саветодавни рад, односи се на припрему, контролу и анализу рада 

савезних тренера. 

2. Прописује критеријуме и норме за наступ на такмичењима и учешће на 

припремама. 

3. Одабир и праћење талентованих пливача по селекцијама у односу на 

прописане критеријуме. 

4. Едукација и усавршавање тренерског кадра и помоћ клубовима у том 

смислу. 

5. Настава и процес лиценцирања пливачких тренера у Р. Србији. 

 

 

                                                Члан 3. 

Стручни савет броји три члана и једног придруженог члана без права гласа-особа 

задужена за податке о пливачима. Председника СС предлаже председник ПСС а  

два остала члана предлаже председник СС а усваја УО ПСС. 

 

                                                Члан 4. 

Председник СС ПСС је одговоран УО ПСС и подноси извештаје о раду на сваких 

шест месеци.  Председник СС је у обавези да додели задужења писменим путем 

члановима СС у односу на такмичарске селекције и делокруг рада СС ПСС. 

 

                                                 

 

 

 



 

 

                                               Члан 5. 

 

УО ПСС одређује бројчане квоте за учешће пливача на припремама и такмичењима 

и то у односу на стручну анализу СС ПСС, писмено достављену,  и финансијског 

плана за текуће годину. 

 

                                                Члан 6. 

Чланови СС ПСС заједно са савезним тренерима су у обавези да доставе спискове 

пливача за такмичења најкасније месец дана пре почетка истих, канцеларија ПСС 

их доставља клубовима на увид као прелиминарне спискове, три дана је рок за 

приговоре и корекције и потом најкасније десет дана пре одржавања такмичења и 

припрема  се званични спискови објављују на сајт ПСС. 

Уколико постоји потреба да се спискови доставе раније, СС мора бити обавештен 

најмање две недеље раније од стране секретаријата ПСС писменим путем. 

 

                                               Члан 7. 

СС ПСС је у обавези да анализе, израду спискова и све текуће обавезе проистекле 

из делокруга рада, у зависности од потреба изврши у просторијама ПСС, користећи 

ресурсе савеза и помоћ техничке службе (секретаријата). 

 

                                                Члан 8. 

СС ПСС  се састаје најмање једном месечно, по потреби може и чешће. 

 

 

 

Београд  02.04.2012.                                            Председник Пливачког савеза Србије 

                                                                             Слободан Боканић 

 

 

 

                                               

 

 

 


