
Sa  ciljem  da  se  doprinese  kvalitetu  i  ozbiljnosti  nastupa  naših  sportista,  Plivački  savez  Srbije,  
ustanovio  je  –  KODEKS  PONAŠANJA,  ili  Pravila  i  uputstva  o  ponašanju  svih  aktivnih  učesnika 
takmičenja, kako pojedinaca, tako i ekipe, trenera i drugih članova ekipe. 
 
Nadamo  se  da  ćemo,  uz  poštovanje  preporučenih  uputstava  i  pravila  ponašanja,  doprineti 
imidžu  našeg  plivačkog  sporta,  koji  se  već  visoko  kotira  u  svetu,  zahvaljujući  uspehu  naših 
istaknutih pojedinaca. 
 
 
 
 
 

KODEKS PONAŠANJA 
Plivački savez Srbije 

 
 
 
 
1. Strogo je zabranjeno posedovanje ili upotreba alkohola, duvana i drugih štetnih i zabranjenih 
proizvoda  ili  supstanci, od  strane  sportiste  ili bilo kog  člana ekipe,  tokom celokupnog  trajanja 
određenog događaja ili aktivnosti. 
 
2.  Dnevna  satnica  aktivnosti,  ustanovljena  od  strane  osobe  koja  je  ispred  PSS  zadužena  za 
konkretnu  aktivnost,  će  strogo  biti  poštovana,  tokom  trajanja  trening  kampa,  priprema  ili 
takmičenja. 
 
3.  Sportisti  i  članovi  ekipe  obavezni  su  da  prisustvuju  svim  aktivnostima  koje  sprovodi  ili 
organizuje  PSS,  kao  što  su:  sastanci  ekipe,  treninzi,  kampovi,  zajednička  okupljanja,  pres 
konferencije, razna gostovanja, takmičenja  i sl.; osim, ako  je odsustvo dozvoljeno  i opravdano, 
uz saglasnost  sportskog direktora PSS, glavnog trenera ili osobe koja je ispred PSS zadužena za 
konkretnu aktivnost. 
 
4. U cilju poštovanja privatnosti i zaštite integriteta sportista, ne dozvoljava se mešoviti, muško 
ženski  smeštaj,  prilikom  boravka  ekipe  /  reprezentacije  na  takmičenjima,  pripremama,  ili  u 
drugim prilikama okupljanja ekipe / reprezentacije. 
 
5.  Sportisti  i  članovi ekipe  su u obavezi da poštuju  važeća pravila  i Ugovore Plivačkog  saveza 
Srbije  ili  NOC‐a,    prilikom  korišćenja  zvanične  opreme  na  svim  aktivnostima  u  nadležnosti 
Plivačkog saveza Srbije ili NOC‐a., uz saglasnost PSS ili NOC.  
Važeća pravila ili Ugovori, će biti detaljnije objašnjeni ili određeni pre zvaničnog okupljanja ekipe 
/ reprezentacije. 
 
6.  Sportisti  i  ostali  članovi  ekipe  su  dužni  da  izbegavaju  bilo  kakvo  nepristojno  ili  nezakonito 
ponašanje  tokom  zajedničkog boravka  ili  tokom drugih  aktivnosti ekipe  /  reprezentacije,  koje 
može da bude u suprotnosti sa pozitivnom slikom u javnosti, koju ekipa / reprezentacija, treba 
da neguje. 
 
7. Sportisti i ostali članovi ekipe obavezni su da se, u svakom trenutku, odnose prema trenerima, 
oficijalnim licima, sudijama i publici,  sa dužnim poštovanjem i u skladu sa sportskim načelima. 



 
8. Plivački savez Srbije odgovoran je za prijavu i organizaciju učešća ekipe / reprezentacije i 
pojedinaca na sportskim događajima (takmičenja, mitinzi, pripreme, kampovi, razna 
gostovanja).  
Prilikom  dogovaranja  učešća  pojedinaca  ili  ekipe/reprezentacije,  moguće  su  sledeće  opcije 
učešća: 
 
Neprofitni događaji ili takmičenja: 
 
Sportisti  i  članovi  ekipe  će  poštovati  i  uskladiti  svoje  angažovanje  u  skladu  sa  zahtevima 
Plivačkog saveza Srbije. Ovakve aktivnosti imaju za cilj promociju plivanja, reprezentacije Srbije i 
uključuju druge aspekte popularizacije plivačkog sporta. 
  
Bilo  kakva  samostalna  inicijativa  ili  zahtev  za  učešće  pojedinca  ili  ekipe,  zahteva  prethodnu 
saglasnost  sportskog direktora  reprezentacije,  glavnog  trenera  reprezentacije  ili druge osobe, 
koja je delegirana ispred Plivačkog saveza Srbije. 
 
Profitni događaji ili takmičenja: 
 
Plivački  savez  Srbije  dogovara  finansijsku  stranu  učešća  i  aktivnosti  svih  članova 
ekipe/reprezentacije Srbije. 
  
Svi članovi ekipe će biti upoznati sa dogovorenim uslovima i moguće je da:  
a) odbiju učešće, b) pokušaju direktno da dogovore finansijsku stranu svog učešća, c) učestvuju 
prema postignutim uslovima Plivačkog saveza Srbije. 
 
Svi članovi ekipe (sportisti, treneri i dr. članovi ekipe), obuhvaćeni su ovim uslovima. 
 
9. Drugi potencijalni angažmani  ili učešća ekipe/reprezentacije, ukoliko se ukaže potreba, biće 
naknadno  definisani  od  strane  sportskog  direktora  reprezentacije,  glavnog  trenera 
reprezentacije ili druge osobe koju postavi Plivački savez Srbije 
 
 
 
KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA, PR 

10.  Obavezno  je  učešće  pojedinca  ili  ekipe,  na  Ceremoniji  proglašenja  pobednika,  uz 
odgovarajuće ponašanje i opremu koju nose sportisti. 
Neophodno  je  poštovati  redosled  postupaka  pred  intoniranje  himne  na  ceremoniji  dodele 
medalja (skinuti kapu, okrenuti se licem ka zastavi, stajati u stavu poštovanja cermonije). 
 
11. Budući da mediji kreiraju sliku o sportu ili pojedincu, a samim tim i o državi, komunikacija sa 
medijima tokom boravka  ili učešća ekipe na nekom takmičenju  je veoma važna. U komunikaciji 
sa medijima  treba  se  ograničiti  na  sportske  aspekte  takmičenja,  lična  ili  ekipna  postignuća  i 
takmičenje u celini (sportski događaj u celini). 
 
12.  Komunikacija  u  kriznim  okolnostima  je  ograničena  na  osobu  zaduženu  za  PR,  Sportskog 
direktora  PSS,  glavnog  trenera  reprezentacije  ili  drugu  osobu  delegiranu  od  strane  Plivačkog 
saveza Srbije. 
 



 
 
Primena pravila (KODEKS PONAŠANJA): 
 
1. Svi članovi ekipe upoznati su pismenim putem sa ovom politikom. Potpis na ovom dokumentu 
podrazumeva bezuslovnu saglasnost i poštovanje odredbi KODEKS‐a PONAŠANJA. 
 
2. Plivački savez Srbije će nadgledati primenu i poštovanje ovih pravila u cilju procene, da li se svi 
aspekti  ove  politike  poštuju  i  primenjuju  u  potpunosti,  od  strane  pojedinca  ili  svih  članova 
ekipe/reprezentacije. 
 
3. Nepoštovanje ili kršenje normi KODEKS‐a PONAŠANJA, povlači disciplinsku odgovornost kao i 
primenu disciplinskih mera protiv počinioca, prekršioca. 
 
Disciplinske  mere  mogu  da  uključe:  a)  otkazivanje  učešća  u  ekipi  i  povratak  kući  o  trošku 
sportiste, b) diskvalifikaciju sa jedne  ili više disciplina u okviru takmičenja  ili takmičenja u celini, 
c) diskvalifikaciju sa nastupajućih, budućih aktivnosti PSS, d) novčanu kaznu. 
 
 
 
 
 
 
Ja  ____________________________,  aktivan  učesnik  takmičenja,  događaja  ili  aktivnosti  koju 
sprovodi  i organizuje Plivački savez Srbije, na kojem sam  izabran da učestvujem  i predstavljam 
Plivački  savez  Srbije  i  Srbiju,  u  potpunosti  prihvatam  preporučena  uputstva  i  pravila,  koja  je 
ustanovio  Plivački  savez  Srbije,  sadržana  u  ovom  KODEKS‐u  PONAŠANJA  i  svojim  potpisom 
potvrđujem da ću ih se u potpunosti pridržavati. 
 
 
 
 
 
________________________ 
 


