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У складу са чланом 85 Статута Савеза за синхроно пливање Србије ( у даљем тексту ССПС) од 

дана 22.01.2012. Управни одбор ССПС на предлог Удружења тренера усваја  Правилник 

Удружења тренера Савеза за синхроно пливање Србије  дана    03.12.2015. године 

 

Предлог Правилника Удружења тренера ССПС 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Правилник удружења тренера синхроног пливања (у даљем тексту: Правилник) одређује 

основна правила рада и организованости тренера синхроног пливања, а такође и услове и 

поступке за њихову квалификацију и категоризацију. Предлог Правилника усваја се на 

тренерском састанку већином гласова присутних лиценцираних тренера ССПС. 

Члан 2. 

Удржење тренера ( у даљем тексту: УТ ) je струковна заједница унутар Савеза за синхроно 

пливање Србије а основана у складу са Статутом  ССПС. Представља спонтани облик 

повезивања и струковни облик организовања и удруживања тренера синхроног пливања у 

оквиру ССПС. Правилник УТ садржи права, обавезе и одговорности у складу са Законом и 

Статутом ССПС.  Чланови  УТ ССПС су лиценцирани тренери ССПС, а у складу са Правилником о 

лиценцирању тренера ССПС. 

УТ је члан ССПС. 

Члан 3. 

Органи руковођења УТ су:  Председник Удружења тренера ( у даљем тексту  Председник)  и  

Тренерска комисија ( у даљем тексту  ТК ).  За вршење одређених послова УТ може образовати 

комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг рада. 

 

Облици организовања 

Члан 4. 

Председник мора бити лиценциран тренер у ССПС са најмање пет година активног тренажног 

рад у синхроном пливању у моменту именовања. Председник може бити члан ТК. Председник 

и чланови ТК бирају се на мандатни период од две године са могућношћу реизбора. 

Председник, секретар и чланови ТК могу бити разрешени дужности и пре истека мандата због 

неактивности, неодговорног понашања, спортских и дисциплинских прекршаја. Разрешење се 

врши по истом поступку као и избор. 



2 
 

Председника именује УО ССПС, а на предлог УТ. Предлог за Председника усваја се на 

тренерском састанку већином гласова присутних лиценцираних тренера ССПС 

Члан 5. 

ТК броји три члана. Чланове комисије предлаже УТ,а именује их УО ССПС. Чланови ТК морају 

бити чланови УТ.  

Чланови ТК не могу  бити чланови Удружења судија ССПС(у даљем тексту  УС ССПС). 

Чланови ТК могу бити лиценцирани тренери у ССПС који имају континуирано учешће на 

такмичењима у организацији ССПС најмање две сезоне у моменту именовања. Подаци о 

континуитету се преузимају из канцеларије ССПС. Предлог за чланове ТК усваја се већином 

гласова присутних лиценцираних тренера ССПС. 

Члан 6. 

 Председник или представник УТ  којег је делегирала ТК може бити истовремено и члан УО 

ССПС. Председник или представник УТ  обавезан је да присуствује по позиву свим седницама 

УО ССПС. 

Члан 7. 

Састанак за формирање предлога за именовање органа за руковођење мора бити заказан 

најмање седам дана пре истека мандата члановима органа УТ. 

Члан 8. 

УТ може имати секретара за спровођење свих послова и одлука УТ, или исте може спроводити 

преко техничког секретара ССПС, а на основу овог правилника. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА 

Члан 9. 

УТ и сви њени чланови, у обављању стручних спортских активности и делатности, нарочито се 

ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-

образовног и стручног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у 

спорту.  

УТ и сви њени чланови остварују своје циљеве и обављају стручне спортске активности и 

делатности у складу са законом, спортским правилима ССПС и својим општим актима, 

потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима 

међународних организација чија је чланица  Република  Србија.  

УТ и сви њени чланови обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 

добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, 

фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су 

супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на 
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узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично 

својство. 

Члан 10. 

Удружење обухвата циљеве и задатке који су од значаја за развој синхроног пливања у Србији 

и од користи за његове чланове. 

Основни циљеви УТ су: 

1. Окупљање тренерског кадра синхроног пливања ради заштите заједничких интереса; 

2. Унапређење синхроног пливања као спорта у целини; 

3. Предлагање  допуна и измена за стручну категоризацију тренера синхроног пливања у 

Србији у складу са одговарајућом категоризацијом на нивоу ССПС и Закона о спорту 

Републике Србије; 

4. Заштита стручног и професионалног статуса чланова УТ; 

5. Предлагање предавача и тема при организацији семинара и стручних предавања за све 

тренере синхроног пливања у Србији; 

6. У сарадњи са  Стручним саветом ССПС стварање норматива о стручно-техничком 

минимуму за рад у националним селекцијама у синхроном пливању, а у складу са 

Правилником о лиценцирању тренера ССПС  и Законом о спорту Републике Србије; 

7. Стварање услова за истраживачки рад на развоју синхроног пливања у Србији; 

8. Сарадња са УС ССПС на унапређењу синхроног пливања у целини. 

Члан 11. 

Основни задаци УТ су: 

1. Ажурирање листе лиценцираних тренера, а у складу са Правилником о лиценцирању 

тренера ССПС  и Законом о спорту Републике Србије; 

2. Предлагање УО ССПС тренера за учешће  на ЛЕН и ФИНА семинарима уз писано 

образложење предлога, а на основу критеријума које усвоји УТ на тренерском састанку, 

на предлогТК УТ. Тренер коме је финансирано учешће на ЛЕН или ФИНА клиници у 

обавези је да другим тренерима презентује одслушан и презентован материјал на 

клиници; 

3. Делегирање члана комисије за решавање жалби на такмичењима организованим од 

стране ССПС, а у складу са пропозицијама такмичења у ССПС; 

4. Предлагање измена и допуна правилника УТ; 

5. Верификовање података добијених од тренера и прослеђивање истих на канцеларију 

ССПС. 

Члан 12. 

Ради остваривања основних циљева, УТ сарађује са ССПС и другим органима и организацијама. 

УТ може сарађивати и са другим владиним и невладиним организацијама и научно -

образовним институцијама, ради остваривања својих циљева. 
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Чланство 

Члан 13. 

Чланови Удржења су лиценцирани тренери синхроног пливања који на задовољавајући начин 

могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из овог Правилника, који су држављани 

Србије са местом боравка у Србији, или страни држављани са местом боравка у Србији. 

Чланови Удружења имају права и обавезе утврђене овим Правилником и другим спортским 

правилима и прописима на нивоу ССПС. 

Члан 14. 

Чланови Удружења се деле на : активне и почасне. 

Активни чланови су тренери ангажовани на раду у  УТ, ССПС или клубовима који су чланови 

ССПС. 

Почасни чланови су чланови који су то звање добили одлуком УО ССПС, а на предлог УТ за 

стечене заслугеу  развоју  тренерске струке у синхроном пливању. Почасни чланови немају 

право гласа.  Предлог за доделу звања почасног члана УО ССПС могу поднети чланови ТК УТ. 

Члан 15. 

Права и обавезе чланова УТ: 

1. У оквиру УТ покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада УТ у циљу унапређења 

синхроног пливања; 

2. Непосредно или преко својих представника у органима УТ дају предлоге, сугестије и 

мишљења у циљу унапређења синхроног пливања; 

3. Буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања рада у 

УТ; 

4. Дају УТ информације и податке који се од њих траже ради обављања послова 

предвиђених законом, Правилником и другима актима ССПС; 

5. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 

6. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Правилником и 

другим актима УТ; 

7. Учествују у стручним активностима УТ;  

8. Остварују увид у рад УТ и његових органа; 

9. Чувају спортски и друштвени углед Удружења; 

10. Делују у складу са овим Правилником, прописима тренерског кодекса понашања и 

етичких стандарда и личним примером доприносе ширењу угледа ССПС, УТ као и 

њихових чланова. 

Члан 16. 

Тренер синхроног пливања може да буде примљен за члана УТ ако потпише приступницу са 

изјавом да у целини прихвата Правилник и друга акта УТ. 
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Члан 17. 

 Својство члана УТ престаје:  

1. ако члан поднесе писмени захтев којим тражи да му престане својство члана,  

2. Одлуком УО ССПС, а на предлог  чланова ТК УТ у случајевима предвиђеним овим 

Правилником. Чланови ТК морају поднети писмено образложење предлога за искључење 

Члан 18. 

У случају непоштовања овог Правилника и Кодекса понашања УТ члану УТ се могу изрећи 

следеће дисциплинске мере: 

- Писмена опомена 

- Искључење из удружења 

- Новчана казна. 

 

Члан 19. 

На одлуку УО ССПС о престанку својства члана УТ,члан може поднети жалбу Скупштини ССПС 

Одлука Скупштине ССПС по жалби је коначна. 

Члан 20. 

Чланови чије је чланство у УТ  одлуком Скупштине ССПС прекинуто немају право на поновно 

чланство у периоду однаредне 2 године. 

Рад  УТ 

Члан 21. 

Састанци УТ сазивају се најмање једном у два месеца а по потреби може и чешће.  

Члан 22. 

Састанцима УТ руководи Председник. У случају одсуства Председника састанцима УТ руководи 

члан ТК кога је он за тај састанак овластио. У случају више од три узастопна изостанка 

Председника са састанака истом мандат аутоматски престаје.  

У току састанка УТ води се записник, који потписују Председник, односно председавајући и 

записничар . Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова УТ, 

резултате гласања и избора, предлоге са именима предлагача и одлуке везане за предлоге. 

Члановима УТ записник се електронским путем прослеђује најкасније седам дана од 

одржавања састанка. 

 

Члан 23. 
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На састанцима УТ  одлуке се доносе већином гласова од укупног броја присутних чланова. 

УТ  своје предлоге  о изменама и допунама Правилника доноси већином од укупног броја 

присутних чланова. 

Предлог за престанак рада УТ доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова УТ. 

 

Председник  

Члан 24. 

Председник УТ је орган руковођења УТ. 

Председник УТ не може самостално доносити одлуке. Предлоге у циљу унапређења синхроног 

пливања доставља на разматрање УО ССПС и СС ССПС, а на иницијативу и сагласност УТ. 

Члан 25. 

Председник , поред послова одређених овим Правилником, обавља и следеће послове: 

1. сазива и председава састанцима УТ;  

2. потписује записник и одлуке са састанка УТ; 

3. брине се о спровођењу одлука и закључака  УТ; 

4. организује, усмерава и врши координацију сарадње са ССПС и и другим организацијама; 

5. обавља и друге послове одређене овим Правилником и другим општим актима УТ. 

 

Тренерска комисија УТ 

Члан 26. 

ТК  је орган руковођења УТ. 

ТК се састаје по потреби. Састанци се могу организовати на позив Председника или на захтев 

члана ТК који мора доставити Председнику. Чланови ТК за свој рад одговарају Председнику.  

На састанцима ТК се обавезно води записник који потписују сви присутни чланови ТК. Састанци 

се  могу води и електронским путем, о чему мора постојати писани документ. 

Члан 27. 

ТК обавља следеће послове и задатке: 

· предлаже дневни ред састанка  УТ; 

· у сарадњи са Председником извршава и спроводи одлуке  са састанака УТ; 

· утврђује предлоге општих акта које доноси УТ; 

· предлаже СС ССПС измене и допуне плана и програма рада; 

· даје своје мишљење СС ССПС о предлогу за селекторе и тренере  националних 

селекција, које именује и разрешава дужности УО ССПС; 
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· мора бити упозната са извештајима тренера националних селекција након наступа на 

међународним такмичењима, а у циљу унапређења спорта; 

· даје предлоге ССПС за организацију стручних саветовања и тренерских семинара;   

· даје предлоге и мишљење СС ССПС о изменама и допунама система такмичења и 

календара такмичења у ССПС; 

· утврђује начин вођења евиденције пријема у чланство УТ; 

· предлаже представника УТ за чланство УО ССПС; 

· предлаже представника УТ за чланство  СС ССПС; 

·  именује члана комисије за решавање жалби за свако такмичење у ССПС у складу са 

Пропозицијама такмичења ССПС; 

· врши заштиту стручног и професионалног статуса чланова УТ; 

· даје предлоге УО ССПС за утврђивање критеријума за добијање дозволе за рад 

тренера; 

· доставља предлог УО ССПС за награде и признања тренерима за остварене спортске 

резултате који су од значаја за развој синхроног пливања; 

· врши и друге послове за које га овласти  УТ, као и послове од интереса УТ; 

· поставља критеријуме за учешће тренера на ФИНА и ЛЕН семинарима, а у организацији 

ССПС. 

 

 

 

Одговорност чланова органа УТ 

Члан 28. 

Чланови органа УТ одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују УТ ако је та одлука 

донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује. 

Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник. 

 

Здравствена заштита тренера синхроног пливања 

Члан 29. 

Активан тренер синхроног пливања дужан је да се до 31. децембра сваке године подвргне 
лекарском прегледу по одредбама Правилника о здравственој заштити ССПС и Закону о спорту 
РС . 

Тренер синхроног пливања је дужан да до 31.децембра сваке године достави Комисији за 
издавање дозвола за рад тренерима у ССПС, потврду да је здравствено способан за обављање 
стручног рада у спорту. 

ТК УТ мора бити писаним путем обавештен од  стране Комисије за издавање дозвола 
тренерима о достављњу/недоствљању потврда .Тренер који није доставио потврду  у 
прописаном року, не може бити именовани тренер на такмичењу. 
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КОДЕКС УДРУЖЕЊА ТРЕНЕРА СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА СРБИЈЕ 

Члан 30. 

Кодексом УТ синхроног пливања Србије утврђују се основне норме понашања својих чланова у 

радним и животним околностима. 

Члан 31. 

Тренер синхроног пливања, члан УТ, обавља све своје дужности у складу са Правилником и 

овим кодексом и својим понашањем и поступцима брине о статусу и угледу синхроног пливања 

као и ауторитету своје професије. 

Члан 32. 

Сукоб интереса је било који реални или могући интерес, однос, асоцијација или активност 

која је некомпатибилна са дужностима тренера у односу према такмичарима  без 

фаворизовања или претњи. 

Сукоб интереса се јавља када лични интереси тренера утичу, или је могуће да ће утицати на 

његов суд или активност која треба да буде у најбољем интересу ССПС-а, односно у најбољем 

интересу такмичара и клуба. 

 Тренер мора да поштује правила о сукобу интереса која су дата у Кодексу. 

 

Члан 33. 

У обављању свог посла тренер синхроног пливања: 

1. Настоји да знањем, залагањем и понашањем ствара углед код својих пливачица/пливача, 

њихових родитеља, средстава јавног информисања. 

2. Преузима све обавезе и задатке у области стручног усавршавања која су у надлежности УТ 

синхроног пливања. Чланови УТ морају учествовати у раду УТ. Сваки члан је одговоран за 

успешност спровођења програма рада који подразумева сарадњу. Сваки члан мора поштовати 

одлуке тела УТ. 

3. Обзиром да његов рад поред стручног има и васпитни карактер, мора да има једнак 

професионални приступ свим личностима, без давања приоритета било коме из било ког 

разлога, сем професионалних. 

4. Не сме да врши дискриминацију или узнемиравање лица по било ком основу као  што су 

национална припадност, језик, пол, раса, боја коже, вереисповест, политичка или друга 

припадност, етничко или социјално порекло, имовинско стање, образовање или неки други 

статус, и дужан је да поштује међународно призната људска права и слободе. 

5. Обзиром на упућеност на рад са малолетним лицима, мора да чува физички и психички 

интегритет тог лица, и одговоран је за његово психичко и физичко здравље. Такође је дужан, да 

према датим околностима и могучностима, оствари пуну сарадњу са родитељима, или онима 

којима је закон дао та лица на бригу. 
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6. Брине о свом усавршавању и примењује методе које су присутне у савременом тренингу. 

7. У приватним и службеним контактима не износи неистините податке о свом образовању, 

стручним квалификацијама, радном искуству и оствареним резултатима, као и о образовању, 

стручним квалификацијама, радном искуству својих колега тренера. 

8. Не износи нетачан или компромитирајуци став о раду УТ , клуба синхроног пливања, ССПС 

или установе у којој ради. 

9. Исправља, демантује евентуалне нетачне наводе који су се појавили у вези са њим, 

УТ,његовим клубом, ССПС или установом. 

10. Не врши морално или материјално искоришћавање пливача/пливачица, њихових родитеља 

или старатеља. 

11. Чува пословне тајне. 

12. Не предузима експерименте који би могли штетити пливачицама/пливачима и за сваки и 

најмањи ризик у том погледу дужан је да тражи сагласност спортисте или родитеља 

13. Сарађује и пружа помоћ члановима УТ 

14. Мора да се труди да успостави однос са колегама који се заснива на међусобном 

поштовању, сарадњи, стрпљењу, искрености и поверењу и дужан је да поштује сва нормативна 

акта организације и савеза којима припада, те да се у складу са њима примерено понаша. 

15. Води рачуна о изгледу и одевању. Дужан је да води рачуна о личној хигијени, чистоћи, 

уредности и пристојном изгледу и облачењу, као и да са максималном пажњом чува и одржава 

средства, опрему, радне и друге просторе где ради и које користи , пажњом доброг домаћина, 

и не сме да их користи у приватне сврхе. 

16. Мора да се придржава Пропозиција такмичења у ССПС и нормативних аката ССПС. 

17. Негује и подстиче пријатељске и међуклупске односе. 

18. Тренер не сме лажно да тврди да званично заступа ССПС по било ком основу. 

19. Тренер за време такмичења не сме конзумирати недозвољене супстанце. 

Члан 34. 

Именовани  тренер клуба може ТК упутити молбу на основу које ће ТК затражити писмено 

образложење од судије за оцену коју је дао на одређеном такмичењу.  

ТК може упутити захтев Судијској комисији Удружења судија за анализу суђења одређеног 

такмичења. 

Члан 35. 

За кршење норми понашања из овог кодекса Председник и ТК ради утврђивања конкретних 

чињеница и заузимања става по томе може образовати Дисциплинску комисију УТ.  Састав, 
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делокруг и начин рада Дисциплинске комисије УТ  утврђује се посебном одлуком Председника 

и ТК.  

Јавност рада Удружења 

Члан 36. 

Рад УТ је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама Правилника. Јавност рада се 

обезбеђује јавношћу састанака органа и скупова у УТ, издавањем информација о њиховом раду 

и сарадњом са ССПС. 

Члан 37. 

УТ редовно обавештава чланове о одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на 

састанцима органа УТ. 

Општи акти Удружења 

Члан 38. 

Општи акти УТ су Правилник о раду УТ, Правилник о лиценцирању тренера и одлуке којима се 

на општи начин уређују одређена питања. 

Члан 39. 

Иницијативу за доношење измене Правилника може покренути сваки члан УТ. 

Евиденције и планови 

Члан 40. 

Удружење води базичне евиденције својих чланова у складу са Законом о спорту. 

Решавање спорова 

Члан 41. 

Спорове између Удружења и чланова решавају органи Удружења и надлежни органи ССПС. 

Завршне одредбе 

Члан 42. 

Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин и по поступку по коме су и донете. 

Члан 43. 

Овај Правилник се усваја на седници УО ССПС       03.12.2015.    дана и примењује се седмог 

дана од дана објављивања на званичној интернет страници ССПС. 

Милица Јевтић,                                                                                        Ива Поповић, 

Председник УТ ССПС                                                                               председник ССПС  


