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На основу Закона о спорту (Службени гласник РС бр.24/2011) и Статута 

Пливачког савеза Србије, Управни одбор Пливачког савеза Србије на седници одржаној 

7. марта 2013. године доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА – ЗА ПЛИВАЧЕ 

ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

 

Члан 1. 

 

Правилником о репрезентацијама Пливачког савеза Србије (у даљем тексту: 

Правилник) регулишу се питања која су везана за рад и организацију националних 

селекција – репрезентација Пливачког савеза Србије (у даљем тексту ПСС) у циљу 

побољшања квалитета пливања у Републици Србији и његовог представљања у земљи 

и иностранству. 

 

Члан 2. 

 

Репрезентација пливачког савеза Србије по садржају рада и организацији делује 

као резултат највећег достугнућа у пливачком спорту Републике Србије и утврђена је 

узрастима и категоријама: 

   

- Сениори - чланови репрезентације могу бити најбољи пливачи у Србији који 

према својој години рођења задовољавају услов ФИНА Правилника, као и 

додатне критеријуме које прописује Стручни савет ПСС. 

 

- Јуниори - чланови репрезентације могу бити најбољи пливачи у Србији који 

према својој години рођења задовољавају услов ФИНА Правилника, као и 

додатне критеријуме које прописује Стручни савет ПСС. 

 

- Кадети -  чланови репрезентације могу бити најбољи пливачи у Србији који 

према својој години рођења задовољавају услов ФИНА Правилника, као и 

додатне критеријуме које прописује Стручни савет ПСС. 

 

Члан 3. 

 

Статус репрезентативца Републике Србије у одређеној категорији стиче се 

остварењем врхунских резултата у пливачком спорту и одабиром савезног тренера уз 

спремност заступања спортских  интереса Републике Србије,  поседовањем српског 

држављанства.  

Тренери и остало помоћно особље репрезентације такође се сматрају члановима 

репрезентације.  

Сви чланови репрезеннтације у обавези су да се придржавају овог Правилника и 

осталих Спортских правила ПСС. 
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Члан 4. 

 

Клуб изабраног кандидата обавезан је да репрезентативцу омогући оптималне 

услове за остваривање посебних или индивидуалних програма рада које за кандидате 

сачини СС ПСС и/или савезни тренер репрезентације. 

Члан 5. 

 

Клубови из чијег чланства је изабран репрезентативац, обавезни су да омогуће 

пливачу учествовање у свим фазама рада репрезентације. Клуб, селектовани пливачи и 

тренери дужни су да се одазову на сваки позив за активност репрезентације Србије. 

Отказ о учествовању може се доставити само из доказано оправданих разлога и 

то у року који је позивом предвиђен. О оправданости отказа одлучује савезни тренер. 

У случају неоправданог изостанка селектованих чланова репрезентације, клуб 

и/или такмичар и/или тренер подлежу казненим одредбама и дисциплинским мерама 

овог Правилника. 

Под оправданим разлогом подразумева  се смртни случај или тешка болест 

блиског члана породице или болест или тежа повреда. Степен повреде или болести 

одређује искључиво надлежни лекар.  

Отказ учествовања у програму и утврђеним активностима репрезентације може 

се поднети само у року који је позивом предвиђен.  

 

Члан 6. 

 

Савезни тренер је стручно оспособљена особа, у скаду са Законом о спорту 

Републике Србије, која непосредно руководи стручним радом репрезентације за 

одређену узрасну категорију и према којој су пливачи у обавези да се односе са дужним 

поштовањем и у складу са спортским начелима. 

 

Члан 7. 

 

Сви чланови репрезентације у обавези су да сарађују са Комисијом за односе са 

јавношћу и маркетинг и у обавези су да се одазову позиву ради учешћа у промотивним 

активностима који доприносе развоју и афирмацији пливачког спорта.   

 

Члан 8. 

 

Чланови националне селекције, као најистакнутији представници српског 

пливања, морају се бринути о томе да достојно заступају српско пливање и Републику 

Србију, а својим понашањем на пливалишту и изван њега морају бити пример свима.  

Чланови репрезентације који намерно нарушавају спортску дисциплину и не 

поштују овај Правилник биће примерено санкционисани у складу казненим одредбама 

и дисциплинским мерама овог Правилника. 

 

Члан 9. 

 

На свим такмичењима и активностима репрезентативци су дужни да у 

потпуности извршавају обавезе које је одредило руководство репрезентације.  

На свим такмичењима, путовањима, активностима пливачи и екипа су дужни да 

извршавају обавезе и да се прридржавају одлука савезног тренера и особе која је вођа 

пута. 
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Члановима репрезеентације се забрањује давање било каквих негативних изјава 

о другим члановима репрезентације, плану и организацији припрема и свему што спада 

у надлежност савезног тренера и Стручног савета или Управног одбора ПСС, посебно 

не путем средстава јавног информисања. 

 

Члан 10. 

 

Чланови репрезентације дужни су да носе  званичну опрему репрезентације и то: 

- на такмичењима и свим дешавањима у вези са такмичењима (путовања, 

припреме, тренинзи, итд) 

- на конференцијама за штампу и на свим медијским наступима на које су позвани 

као репрезентативци 

- тамо где руководство ПСС одреди. 

 

Члан 11. 

 

Репрезентативац може потписати индивидуални спонзорски уговор, али га не 

сме истицати на званичној опреми репрезентације без писменог одобрења Управног 

одбора ПСС који ће одредити финансијску надокнаду у складу са захтевом.  

 

Члан 12. 

 

Здравствени заштиту у репрезентацији на припремама и наступима пружа лекар 

репрезентације у складу са Правилником о медицинској заштити ПСС.  

Репрезентативци су у обавези да се консултују са лекаром репрезентације  

приликом узимања било каквих медицинских препарата и лекова, који морају бити 

одобрени од стране АДАС (Антидопинг Агенције Србије).  

Члановима селекције којима се докаже узимање недозвољених стимулативних 

средстава, биће удаљени из рада репрезентације, а против њих биће покренут 

дисциплински поступак. 

 

Члан 13. 

 

У раду репрезентације строго је забрањено пушење и конзумација алкохолних 

пића и опојних дрога. 

 

Члан 14. 

 

На свим међународним наступима ПСС је у обавези да обезбеди путно и 

здравствено осигурање са спортским ризиком за све чланове репрезентације.   

 

Члан 15. 

 

Члановима репрезентације за  рад и успех могу се доделити награде, признања у 

складу са Уредбом Владе републике Србије о националним признањима и наградама за 

посебан допринос развоју и афирмацији спорта. 
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Члан 16. 

 

Члановима репрезентације на припремама и наступима могу се исплаћивати 

дневнице и надокнаде у складу са одлукама Управног одобра ПСС.  

 

Члан 17. 

Чланови репрезентативних селекција дисциплински и материјално су одговорни 

за опрему коју заддужују, а коју су по завршетку активности за репрезентацију 

обавезни да уредно, по количини врате  у најкраћем року, уколико се то од њих 

затражи.  

Уколико услед немарности дође до оштећења или губитка дела службене опреме 

или одеће, члан репрезентације је у обавези да надокнади Савезу настале трошкове.  

У случају понављања немарног односа према опреми или одећи, према члану 

репрезентације ће се покренути дисциплински поступак.  

 

Члан 18. 

 

Дисциплинске мере могу бити: 

 

1. отказивање учешћа у екипи и повратак кући о трошку спортисте (са припрема 

и/или такмичења) 

2. дисквалификација са једне или више дисциплина у оквиру такмичења 

3. дисквалификација из будућих активности ПСС 

4. новчана казна по одлуци Управног одбора ПСС 

5. непозивање кандидата у репрезентацију минимум једну такмичарску сезону 

(уколико се пливач и/или Клуб не придржава одредби овог Правилника) 

6. раскид стипендијског Уговора 

 

 

Дисциплинске мере доноси Управни одбор ПСС на предлог савезног тренера, 

чланова Стручног савета или другог члана ПСС који уочи прекршај, а на основу 

Извештаја. 

УО ПСС при доношењу коначних одлука мора имати приложено и писано 

изјашњење 

лица /клуба који је прекршио одређен став Правилника 

 

Члан 19. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања на званичној 

интернет презентацији Пливачког савеза Србије.  

 

 

 

Председник Управног одбора ПСС 

 

                                                                                        Драган Радосав 

 

У Београду, 7.03.2013. 
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Ја, доле потписани/а изјављујем да сам прочитао/ла и разумео/ла овај Правилник 

и да у потпуности прихватам све одредбе овог Правилника и својим  потписом 

потврђујем да ћу их се у потпуности придржавати.  

  

 

 

___________________________ 

                                                                                               Пуно име и презиме 

 

 

___________________________ 

                                                                                Потпис 

У________________, дана______201_. 


