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На пснпву члана 39. став 1. Статута Савеза за синхрпнп пливаое Србије, Управни пдбпр 

Савеза за синхрпнп пливаое Србије на седници пдржанпј 04. априла 2019. гпдине дпнпси 

Правилник п стипендијама у Савезу за синхрпнп пливаое Србије 

Члан 1. 

Овим правилникпм ближе се пдређују услпви за стицаое права на стипендију из средстава 

за стипендираое врхунских сппртиста, кпја пбезбеђује министарствп надлежнп за сппрт (у даљем 

тексту: стипендија). 

Члан 2. 

Правп на стипендију мпгу пстварити такмичари Савеза за синхрпнп пливаое Србије (у 

даљем тексту: ССПС) у складу са пдредбама Правилника п ближим услпвима и критеријумима за 

стипендираое врхунских сппртиста аматера за сппртскп усавршаваое и за дпделу нпвчане 

ппмпћи врхунским сппртистима са ппсебним заслугама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12) а нa пснпву 

пдгпварајућег решеоа министарства надлежнпг за сппрт. 

Члан 3. 

Управни пдбпр ССПС (у даљем тексту: УО ССПС), накпн пбјављене листе категприсаних 

сппртиста пд стране надлежне инстутуције (Олимпијскпг кпмитета Србије) утврђује списак 

кандидата за стицаое права на стипендију, кпји ће садржати највише пнпликп кандидата кпликп 

је надлежнп министарствп пдпбрилп стипендија а према категприји сппрта. 

Приликпм утврђиваоа списка кандидата за стипендију, првенствп при предлагаоу има 

учешће на међунарпднпм такмичеоу, пднпснп учешће на такмичеоу вишег ранга, у гпдини на 

пснпву кпје је кандидат категприсан. 

Члан 4. 

Услпви за стицаое права на стипендију: 

 да је такмичар држављанин Републике Србије; 

 да такмичар има уредну регистрацију за клуб кпји је члан ССПС, у складу са Правилникпм п 
регистрацији ССПС; 

 да је такмичар категприсан у складу са Правилникпм п наципналнпј категпризацији 
врхунских сппртиста; 

 да такмичар испуоава све услпве предвиђене у Правилнику п ближим услпвима и 
критеријумима за стипендираое врхунских сппртиста аматера за сппртскп усавршаваое и 
за дпделу нпвчане ппмпћи врхунским сппртистима са ппсебним заслугама; 

 да је такмичар у гпдини на пснпву кпје је категприсан наступап на  такмичеоима на кпјим 
је учествпвала репрезентација ССПС ( у узраснпј категприји кпју му ФИНА и ЛЕН 
дпзвпљава)   

 да је такмичар у гпдини на пснпву кпје је категприсан учествпвап на Државнпм првенству 
за категпризацију у дисциплини фигуре и пстварип пласман у првих десет такмичара 
према бпдпвнпм рангу. 



Члан 5. 

Такмичар кпји је пстварип правп на стипендију пптписује угпвпр са министарствпм 

надлежним за сппрт. 

Члан 6. 

Обавезе стипендисте 
 

Пп закључиваоу угпвпра п стипендираоу, стипендиста се пбавезује да ће: 

 канцеларији ССПС дпставити кппију угпвпра п стипендираоу; 

 канцеларији ССПС дпставити дпказе п пбављена два здравствена прегледа у тпку гпдине у 
Републичкпм завпду за сппрт – први дп 30.06. и други дп 30.10. текуће гпдине; 

 канцеларији ССПС дпставити дпказ п присуству на два семинара у прганизацији 
Антидппинг агенције Републике Србије; 

 се пдазвати ппзиву за дппинг кпнтрплу надлежне институције; 

 се пдазвати ппзиву наципналнпг селектпра и тренера репрезентације за учешће на 
припремама и такмичеоима; 

 се тпкпм трајаоа угпвпра п стипендираоу ппнашати у складу са сппртскпм етикпм и да 
неће штетити угледу ССПС и Републике Србије; 

Члан 7. 

Укпликп се стипендиста не придржава пбавеза из пвпг правилника, ССПС мпже 

предлпжити министарству надлежнпм за сппрт да размптри мпгућнпст раскида угпвпра са 

стипендистпм. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа на интернет 

страни ССПС. 

 

 

 

 

 

Ива Ппппвић, 

председник ССПС 


