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ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ОПРЕМЕ ''COLORADO'' 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, начин, цена и други елементи употребе опреме за 

мерење и презентацију резултата на пливачким такмичењима '' COLORADO '' која је 

власништво Пливачког савеза Србије. 

Члан 2. 

Опрема се састоји од две конзоле за мерење и регистрацију резултата, конзоле за старт, 

додирних плоча, тастера за резервни резултат, плоча за реакцију на старту, рачунара за 

обраду података, штампача, семафора за приказ резултата и пратећих каблова и 

прикључака. 

Члан 3. 

Опрема из члана 2 ове одлуке се уступа на коришћење и одржавање предузећу ''Swimming 

2008'', под условима који су дефинисани у даљем тексту. 

Члан 4. 

Опрема, или делови опреме из члана 2 овог Правилника (у даљем тексту ''опрема'', са 

назнаком да ли је само неки део опреме)  се могу користити искључиво за мерење 

резултата на пливачким такмичењима.  

Члан 5. 

Опремом може руковати само лице овлашћено од стране ПСС. 

Лице које рукује опремом се обавезује да ће је користити у складу са упутством 

произвођача, односно протоколом обуке за руковођење опремом. 

Члан 6. 

По завршетку такмичења, опрему мора вратити у исправном стању, односно кварове 

настале услед непедвиђених околности пријавити ПСС и споразумно са ПСС отклонити. 

Члан 7. 

План коришћења опреме прави ПСС, при чему предност имају такмичења из календара 

ПСС и национална, регионална и остала такмичења, наведеним редоследом првенства. 

 



2 
 

 

Члан 8. 

Опрема се наручује писменим путем најмање 15 дана пре потребе, при чему ће се 

закључити уговор о закупу опреме између наручиоца и '' Swimming 2008''. 

Члан 9. 

Цена закупа опреме је 70 ЕУРа (у динарској противвредности на дан закључења уговора) 

дневно за закуп опреме за мерење времена, 70 ЕУРа за закуп семафора и 20 ЕУРа за закуп 

плоча за мерење реакције старта. 

Уплате за закуп се уплаћују на ж.р. '' Swimming 2008'' најмање 1 дан пре почетка 

такмичења за које је опрема закупљена. 

Трошкови транспорта, припремања, ангажовања и распремања опреме нису урачунати у 

ову одлуку и падају на терет закупца. 

 

За Управни одбор  

 Пливачког савеза Србије 

Председник 

Слободан Боканић 

 

________________ 


