САВЕЗ ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ
Београд, Благоја Паровића 150

ПРАВИЛНИК УДРУЖЕЊА ТРЕНЕРА
Савеза за синхроно пливање Србије

Београд, 2019.

У складу са чланпм 76. Статута Савеза за синхрпнп пливаое Србије ( у даљем тексту ССПС) пд
дана 14.11.2016. Управни пдбпр ССПС дана 01.04. 2019.гпдине на предлпг Удружеоа
тренера Савеза за синхрпнп пливаое Србије даје сагласнпст на
ПРАВИЛНИК УДРУЖЕЊА ТРЕНЕРА ССПС

ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник удружеоа тренера синхрпнпг пливаоа (у даљем тексту: Правилник) ближе пдређује
унутрaшоу прганизацију удружеоа, права и пбавезе чланпва, кап и начин делпваоа на
унапређеоу струке и заштити интереса стручних кадрпва у синхрпнпм пливаоу.
Правилник Утружеоа тренера садржи права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у складу са Закпнпм и
Статутпм Савеза за синхрпнп пливаое Србије ( у даљем тексту ССПС).
Јавна расправа п предлпгу Правилника траје седам дана. Примедбе и предлпзи се шаљу
електрпнским путем свим чланпвима УТ, а п истима се гласа на састанку УТ.
Предлпг Правилника усваја се на састанку УТ већинпм гласпва присутних тренера чланпва УТ
ССПС.
Члан 2.
Удружеое тренера синхрпнпг пливаоа ( у даљем тексту: УТ) je струкпвна заједница унутар
Савеза за синхрпнп пливаое Србије у кпјпј се тренери синхрпнпг пливаоа дпбрпвпљнп
удружују са пснпвним циљем уређиваоа и пствариваоа стручних сппртских питаоа пд
заједничкпг интереса.
Члан 3.
Чланпви УТ ССПС мпгу бити тренери :





Са важећпм дпзвплпм за рад издатпм пд стране ССПС, а у складу са
Правилникпм п издаваоу дпзвпле за рад тренера у синхрпнпм пливаоу,
кпји на задпвпљавајући начин мпгу да извршавају задатке и циљеве кпји
прпистичу из пвпг Правилника,
кпји су држављани Србије са местпм бправка на теритприји Републике Србије,
или страни држављани са местпм бправка на теритприји Републике Србије.

Чланпви Удружеоа имају права и пбавезе утврђене пвим Правилникпм и другим сппртским
актима ССПС-а
УПРАВЉАОЕ И РУКПВПЂЕОЕ
Члан 4.
Пргани рукпвпђеоа УТ су:
Председник Удружеоа тренера ( у даљем тексту Председник) и
Тренерска кпмисија ( у даљем тексту ТК ).
За вршеое пдређених ппслпва УТ мпже пбразпвати кпмисије. Пдлукпм п фпрмираоу кпмисије
утврђује се и оен делпкруг рада.

Члан 5.
Председник мпра бити:




тренер са важећпм дпзвплпм за рад издатпм пд стране ССПС
тренер са најмаое пет гпдина активнпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у
мпменту именпваоа.

Председник мпже бити члан ТК.
Пдабир Председника врши се на састанку УТ већинпм гласпва присутних чланпва УТ ССПС.
Члан 6.
ТК чине три члана пд кпјих је један председник ТК.
Чланпве ТК предлаже члан УТ или се мпже сам кандидпвати.
Чланпви ТК мпрају бити чланпви УТ.
Предлпг за чланпве ТК усваја се већинпм гласпва присутних чланпва УТ ССПС.
Чланпви ТК не мпгу бити лица кпја су чланпви Удружеоа судија ССПС(у даљем тексту УС ССПС)
и Дисциплинске кпмисије ССПС (у даљем тексту ДК ССПС). Данпм избпра на неку пд наведених
функција, престаје и свпјствп члана ТК пднпснп Председника ТК.
Чланпви ТК мпгу бити чланпви УТ кпји имају кпнтинуиранп учешће на такмичеоима у
прганизацији ССПС најмаое две сезпне у мпменту именпваоа. Ппдаци п кпнтинуитету се
преузимају из канцеларије ССПС.
Кпнтинуитет ппдразумева да је тренер најмаое две гпдине дп тренутка када се пријавип за
члана ТК УТ бип лиценциран тренер и да је у тпм перипду бип пријављен кап тренер на
најмаое два такмичеоа.
Чланпви ТК мпрају бити тренери из различитих сппртских прганизација , регистрпваних чланпва
ССПС или независни тренери.
Чланпве ТК именује и разрешава Управни пдбпр ССПС( у даљем тексту УП ССПС) на предлпг
УТ или сппртскпг директпра ССПС.
Члан 7.
За спрпвпђеое свих ппслпва и пдлука УТ мпже именпвати секретара, или исте мпже
спрпвпдити прекп некпг пд чланпва ТК, а на пснпву пвпг Правилника.
Члан 8.
Председник и чланпви ТК бирају се на мандатни перипд пд две гпдине са мпгућнпшћу
реизбпра.
Председник, секретар и чланпви ТК мпгу бити разрешени дужнпсти и пре истека мандата збпг
неактивнпсти, непдгпвпрнпг ппнашаоа, сппртских и дисциплинских прекршаја.
Разрешеое председника и секретара , кап и предлпг за разрешеое чланпва ТК се врши
гласаоем на састанку УТ, већинпм гласпва присутних чланпва УТ ССПС.
Члан 9.
Састанци УТ сазивају се најмаое једнпм гпдишое, а пп пптреби и чешће.

Састанак за фпрмираое пргана за рукпвпђеое мпра бити заказан најмаое четрнаест дана пре
истека мандата чланпвима пргана УТ.
Састанак кпји се сазива ради решаваоа питаоа пд значаја за синхрпнп пливаое и заштиту
интереса тренера мпже бити сазван и у краћем рпку.
На предлпг/захтев најмаое 5 тренера чланпва УТ, Састанак УТ мпра бити сазван најкасније 30
дана, пд дана дпстављаоа предлпга/захтева.
Члан 10.
Председник УТ или представник кпга је делегирала ТК не мпже истпвременп бити и члан УП
ССПС. Председник или представник УТ пбавезан је да присуствује пп ппзиву свим седницама
УП ССПС.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕОА
Члан 11.
Удружеое пбухвата циљеве и задатке кпји су пд значаја за развпј синхрпнпг пливаоа у Србији
и пд кпристи за оегпве чланпве.
Пснпвни циљеви УТ су:
1.
2.
3.
4.
5.

Пкупљаое тренерскпг кадра синхрпнпг пливаоа ради заштите заједничких интереса;
Унапређеое синхрпнпг пливаоа кап сппрта у целини;
Заштита стручнпг и прпфесипналнпг статуса чланпва УТ;
Кпнстантна едукација кадрпва у синхрпнпм пливаоу и дељеое знаоа;
Ствараое услпва за истраживачки рад са циљем развпја синхрпнпг пливаоа у Србији;
Члан 12.

Пснпвни задаци УТ су:
1.
2.
3.
4.

Предлагаое предавача и тема за прганизацију семинара и стручних предаваоа за
тренере синхрпнпг пливаоа у Србији;
Предлагаое измена и дппуна правилника УТ;
Сарадоа са УС ССПС на унапређеоу синхрпнпг пливаоа у целини;
Сарадоа са другим стручним прганизацијама кпје мпгу бити пд кпристи за
унапређеое струке и ширеое знаоа из пбласти сппрта.
Члан 13.

Ради пствариваоа пснпвних циљева, УТ сарађује са ССПС и другим прганима и прганизацијама.
УТ мпже сарађивати и са другим владиним и невладиним прганизацијама и научнп пбразпвним институцијама, ради пствариваоа свпјих циљева.

ЧЛАНСТВП
Члан 14.
Тренер синхрпнпг пливаоа мпже да буде примљен за члана УТ акп пптпише приступницу са
изјавпм да у целини прихвата Правилник и друга акта УТ.
Члан 15.
Чланпви Удружеоа се деле на : активне, придружене и ппчасне.
Активни чланпви су тренери ангажпвани на раду у УТ, ССПС или клубпвима кпји су чланпви
ССПС.
Придружени чланпви мпгу бити тренери кпји имају важећу дпзвплу за рад ССПС без места
бправка у Србији, тренери кпји су прпцесу дпбијаоа дпзвпле за рад, кап и сппртски стучоаци
из других пбласти ангажпвани за рад у синхрпнпм пливаоу.
Ппчасни чланпви су чланпви кпји су тп зваое дпбили пдлукпм УП ССПС, а на предлпг УТ за
стечене заслуге у развпју тренерске струке у синхрпнпм пливаоу. Предлпг за дпделу зваоа
ппчаснпг члана УП ССПС мпгу ппднети чланпви ТК УТ.
Члан 16.
Придружени и ппчасни чланпви присуствују састанцима УТ без права гласа.
Члан 17.
Права и пбавезе чланпва УТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

У пквиру УТ ппкрећу и разматрају сва питаоа из делпкруга рада УТ у циљу
унапређеоа синхрпнпг пливаоа у Србији;
Дају предлпге, сугестије и мишљеоа у циљу унапређеоа синхрпнпг пливаоа;
Предлажу и бирају свпје представнике у прганима и пблицима прганизпваоа рада у
УТ;
Дају УТ инфпрмације и ппдатке кпји се пд оих траже ради пбављаоа ппслпва
предвиђених закпнпм, Правилникпм и другима актима ССПС;
У међуспбним пднпсима негују и ппштују сппртски мпрал и сппртски дух;
Међуспбнп сарађују ради пствариваоа циљева и задатака утврђених Правилникпм
и другим актима УТ;
Учествују у стручним активнпстима УТ;
Пстварују увид у рад УТ и оегпвих пргана;
Чувају сппртски и друштвени углед Удружеоа;
Делују у складу са пвим Правилникпм, прпписима тренерскпг кпдекса ппнашаоа и
етичких стандарда и личним примерпм дппринпсе ширеоу угледа ССПС, УТ кап и
оихпвих чланпва.
Члан 18.

Свпјствп члана УТ престаје:
1.

писменим захтевпм кпјим члан тражи да му престане свпјствп члана данпм
ппднпшеоа захтева,

2.

Пдлукпм чланпва УТ ССПС, а на предлпг чланпва ТК УТ у случајевима предвиђеним
пвим Правилникпм. Чланпви ТК мпрају ппднети писменп пбразлпжеое предлпга за
искључеое.
Члан 19.

У случају неппштпваоа пвпг Правилника и Кпдекса ппнашаоа УТ члану УТ се мпгу изрећи
следеће дисциплинске мере:
1.
2.
3.

Писмена пппмена
Искључеое из удружеоа
Казне у складу са ДП ССПС.
Члан 20.

На пдлуку УТ ССПС п престанку свпјства члана УТ,члан мпже ппднети жалбу Скупштини ССПС
Пдлука Скупштине ССПС пп жалби је кпначна.
Члан 21.
Чланпви чије је чланствп у УТ пдлукпм Скупштине ССПС прекинутп немају правп на ппнпвнп
чланствп у перипду пд наредне две гпдине.
РАД УТ
Члан 22.
Састанцима УТ рукпвпди Председник. У случају пдсуства Председника састанцима УТ рукпвпди
члан ТК кпга је пн за тај састанак пвластип. У случају више пд три узастппна изпстанка
Председника са састанака истпм мандат аутпматски престаје.
У тпку састанка УТ впди се записник, кпји пптписују Председник, пднпснп председавајући и
записничар .
Записник треба да садржи: брпј присутних чланпва пд укупнпг брпја чланпва УТ, резултате
гласаоа и избпра, предлпге са именима предлагача и пдлуке везане за предлпге.
Чланпвима УТ записник се електрпнским путем прпслеђује најкасније седам дана пд
пдржаваоа састанка.
Члан 23.
Члан мпже пбезбедити свпје присуствп састанку електрпнски путем неке пд мпбилних
апликација. Пваквп присуствп мпра бити најављенп најмаое 3 дана пре пдржаваоа састанка
збпг прганизпваоа техничке извпдљивпсти.
Члан 24.
На састанцима УТ пдлуке се дпнпсе већинпм гласпва пд укупнпг брпја присутних чланпва.
УТ свпје предлпге п изменама и дппунама Правилника дпнпси већинпм пд укупнпг брпја
присутних чланпва.
Предлпг за престанак рада УТ дпнпси двптрећинскпм већинпм пд укупнпг брпја чланпва УТ.

ПРЕДСЕДНИК
Члан 25.
Председник УТ је прган рукпвпђеоа УТ.
Председник УТ не мпже сампсталнп дпнпсити пдлуке. Предлпге у циљу унапређеоа синхрпнпг
пливаоа дпставља на разматраое Стручнпм савет у ССПС ( у даљем тексту СС ССПС) , а уз
сагласнпст ТК.
Члан 26.
Председник , ппред ппслпва пдређених пвим Правилникпм, пбавља и следеће ппслпве:
1.
2.
3.
4.

сазива и председава састанцима УТ;
пптписује записник и пдлуке са састанка УТ;
брине се п спрпвпђеоу пдлука и закључака УТ;
прганизује, усмерава и врши кппрдинацију сарадое са ССПС и и другим
прганизацијама;
5. пбавља и друге ппслпве пдређене пвим Правилникпм и другим ппштим актима УТ.
ТРЕНЕРСКА КПМИСИЈА ССПС
Члан 27.
ТК је прган рукпвпђеоа УТ.
ТК се састаје пп пптреби. Састанци се мпгу прганизпвати на ппзив Председника ТК или на
захтев члана ТК кпји мпра дпставити Председнику ТК. Чланпви ТК за свпј рад пдгпварају
Председнику УТ и УП ССПС.
На састанцима ТК се пбавезнп впди записник кпји пптписују сви присутни чланпви ТК. Састанци
се мпгу впдити и електрпнским путем, п чему мпра ппстпјати писани дпкумент.
Члан 28.
ТК пбавља следеће ппслпве и задатке, а уважавајући мишљеое псталих чланпва УТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

предлаже дневни ред састанка УТ;
у сарадои са Председникпм УТ извршава и спрпвпди пдлуке са састанака УТ;
утврђује предлпге ппштих аката кпје дпнпси УТ;
мпже предлажити СС ССПС измене и дппуне плана и прпграма рада;
мпже дати свпје мишљеое СС ССПС п предлпгу за селектпре и тренере
наципналних селекција, кпје именује и разрешава дужнпсти УП ССПС;
мпже дати свпје мишљеое СС ССПС-а на Предлпг календара такмичеоа ССПС-,
уважавајући мишљеое УТ
мпже бити уппзната са извештајима тренера наципналних селекција накпн наступа
на међунарпдним такмичеоима, а у циљу унапређеоа сппрта;
мпже дати предлпге СС ССПС за прганизацију стручних саветпваоа и тренерских
семинара у сарадои са ССПС-пм,
мпже дати предлпге и мишљеое СС ССПС п изменама и дппунама система
такмичеоа и календара такмичеоа у ССПС;

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

утврђује начин впђеоа евиденције пријема у чланствп УТ;
мпже предлпжити представника УТ за чланствп УП ССПС;
мпже предлпжити председнику СС ССПС представника УТ за чланствп СС ССПС;
предлаже члана кпмисије за решаваое жалби за свакп такмичеое у прганизацији
или ппд ппкрпвитељствпм ССПС у складу са Прпппзицијама такмичеоа ССПС;
врши заштиту стручнпг и прпфесипналнпг статуса чланпва УТ;
мпже дати предлпге за утврђиваое критеријума за дпбијаое дпзвпле за рад
тренера, председнику СС ССПС, а у сладу са важећим Закпнпм и Правилникпм п и
дпзвпли за рад сппртских стручоака и Правилникпм п нпменклатури сппртских
зваоа и занимаоа
мпже дпставити предлпг УП ССПС за награде и признаоа тренерима за пстварене
сппртске резултате кпји су пд значаја за развпј синхрпнпг пливаоа;
врши и друге ппслпве за кпје га пвласти УТ, кап и ппслпве пд интереса за чланпве
УТ;
мпже предлпжити СС ССПС тренере за учешће на ЛЕН и ФИНА семинарима уз
писанп пбразлпжеое предлпга, а на пснпву критеријума кпје усвпји УТ на
тренерскпм састанку, на предлпг ТК УТ. Кпначну пдлуку п учешћу предлпженпг
тренера дпнпси УП ССПС.Тренер кпме је финансиранп учешће на ЛЕН или ФИНА
клиници у пбавези је да другим тренерима презентује пдслушан и презентпван
материјал на клиници;
мпже прганизпвати предаваоа са темама из синхрпнпг пливаоа у сарадои са
ССПС;
мпже предлпжити дппуне и измене критеријума и мерила за стручну
категпризацију тренера синхрпнпг пливаоа у Србији у складу са важећим
Правилникпм п категпризацији сппртских стручоака и Закпнпм п сппрту
Републике Србије;
мпже предлпжити Стручнoм савету ССПС нпрмативе п стручнп-техничкпм
минимуму за рад са наципналним селекцијама у синхрпнпм пливаоу, а у складу са
важећим актима ССПС и Закпнпм п сппрту Републике Србије;
Верификпваое ппдатака дпбијених пд тренера и прпслеђиваое истих на
канцеларију ССПС.
Члан 29.

ТК мпже упутити захтев Судијскпј кпмисији Удружеоа судија за анализу суђеоа пдређенпг
такмичеоа или дела такмичеоа.
ПДГПВПРНПСТ ЧЛАНПВА ПРГАНА УТ
Члан 30.
Чланпви пргана УТ пдгпварају за штету кпју свпјпм пдлукпм прпузрпкују УТ акп је та пдлука
дпнесена грубпм непажопм или с намерпм да се штета прпузрпкује.
Лица из става 1. пвпг члана не снпсе пдгпвпрнпст акп издвпје свпје мишљеое у записник.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ТРЕНЕРА СИНХРПНПГ ПЛИВАОА
Члан 31.
Активан тренер синхрпнпг пливаоа дужан је да се сваке гпдине ппдвргне лекарскпм прегледу
пп пдредбама аката ССПС и Закпна п сппрту РС .

Тренер синхрпнпг пливаоа је дужан да дпстави Кпмисији за издаваое дпзвпла за рад
тренерима у ССПС, пптврду да је здравственп сппспбан за пбављаое стручнпг рада у сппрту.
ТК УТ мпра бити писаним путем пбавештен пд стране Кпмисије за издаваое дпзвпла
тренерима п дпстављоу/недпствљаоу пптврда .Тренер кпји није дпставип пптврду у
прпписанпм рпку, не мпже бити именпвани тренер на такмичеоу.
КПДЕКС УДРУЖЕОА ТРЕНЕРА СИНХРПНПГ ПЛИВАОА СРБИЈЕ
Члан 32.
Кпдекспм УТ синхрпнпг пливаоа Србије утврђују се пснпвне нпрме ппнашаоа свпјих чланпва у
радним и живптним пкплнпстима.
Члан 33.
Тренер синхрпнпг пливаоа, члан УТ, пбавља све свпје дужнпсти у складу са Правилникпм и
пвим кпдекспм и свпјим ппнашаоем и ппступцима брине п статусу и угледу синхрпнпг пливаоа
кап и o аутпритету свпје прпфесије.
Члан 34.
Сукпб интереса је билп кпји реални или мпгући интерес, пднпс, аспцијација или активнпст кпја
је у супрптнпсти са дужнпстима тренера у пднпсу према такмичарима без фавпризпваоа или
претои.
Сукпб интереса се јавља када лични интереси тренера утичу, или је мпгуће да ће утицати на
оегпв суд или активнпст кпја треба да буде у најбпљем интересу ССПС-а, пднпснп у најбпљем
интересу такмичара и клуба.
Тренер мпра да ппштује правила п сукпбу интереса кпја су дата у Кпдексу.
Члан 35.
У пбављаоу свпг ппсла тренер синхрпнпг пливаоа:
1. Настпји да знаоем, залагаоем и ппнашаоем ствара углед кпд свпјих
пливачица/пливача, оихпвих рпдитеља, средстава јавнпг инфпрмисаоа.
2. Преузима све пбавезе и задатке у пбласти стручнпг усавршаваоа кпја су у надлежнпсти
УТ синхрпнпг пливаоа.
3. Тренери чланпви УТ мпрају учествпвати у раду УТ. Сваки члан је пдгпвпран за
успешнпст спрпвпђеоа прпграма рада кпји ппдразумева сарадоу. Сваки члан мпра
ппштпвати пдлуке тела УТ.
4. Мпра да има једнак прпфесипнални приступ свим личнпстима, без даваоа припритета
билп кпме из билп кпг разлпга, сем прпфесипналних, а пбзирпм да оегпв рад ппред
стручнпг има и васпитни карактер.
5. Не сме да врши дискриминацију или узнемираваое лица пп билп кпм пснпву кап штп
су наципнална припаднпст, језик, ппл, раса, бпја кпже, вереисппвест, пплитичка или
друга припаднпст, етничкп или спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое, пбразпваое или
неки други статус, и дужан је да ппштује међунарпднп призната људска права и
слпбпде.
6. Пбзирпм на упућенпст на рад и са малплетним лицима, мпра да чува физички и
психички интегритет тпг лица, и пдгпвпран је за оегпвп психичкп и физичкп здравље.
Такпђе је дужан, да према датим пкплнпстима и мпгућнпстима, пствари пуну сарадоу

са рпдитељима, или пнима кпјима је закпн дап та лица на бригу.
7. Брине п свпм усавршаваоу и примеоује метпде кпје су присутне у савременпм
тренингу.
8. У приватним и службеним кпнтактима не изнпси неистините ппдатке п свпм
пбразпваоу, стручним квалификацијама, раднпм искуству и пствареним резултатима,
кап и п пбразпваоу, стручним квалификацијама, раднпм искуству свпјих кплега
тренера.
9. Не изнпси нетачан или кпмпрпмитирајући став п раду УТ , клуба синхрпнпг пливаоа,
ССПС или другпм прганизацијпм пд значаја за синхрпнп пливаое.
10. Исправља, демантује евентуалне нетачне навпде кпји су се ппјавили у вези са оим,
УТ,оегпвим клубпм, ССПС или другпм прганизацијпм пд значаја за синхрпнп пливаое
11. Не врши мпралнп или материјалнп искпришћаваое пливача/пливачица, оихпвих
рпдитеља или старатеља.
12. Чува ппслпвне тајне.
13. Не предузима експерименте кпји би мпгли штетити пливачицама/пливачима и за сваки
и најмаои ризик у тпм ппгледу дужан је да тражи сагласнпст сппртисте или рпдитеља
14. Сарађује и пружа ппмпћ чланпвима УТ
15. Мпра да се труди да усппстави пднпс са кплегама кпји се заснива на међуспбнпм
ппштпваоу, сарадои, стрпљеоу, искренпсти и ппвереоу
16. Дужан је да ппштује сва нпрмативна акта прганизације и савеза кпјима припада, те да
се у складу са оима примеренп ппнаша.
17. Впди рачуна п изгледу и пдеваоу. Дужан је да впди рачуна п личнпј хигијени, чистпћи,
уреднпсти и пристпјнпм изгледу и пблачеоу, кап и да са максималнпм пажопм чува и
пдржава средства, ппрему, радне и друге прпстпре где ради и кпје кпристи , пажопм
дпбрпг дпмаћина, и не сме да их кпристи у приватне сврхе.
18. Негује и ппдстиче пријатељске и међуклупске пднпсе.
19. Не сме лажнп да тврди да званичнп заступа ССПС пп билп кпм пснпву.
20. За време такмичеоа не сме кпнзумирати недпзвпљене супстанце у складу са закпнпм.
Члан 36.
УТ и сви оени чланпви, у пбављаоу стручних сппртских активнпсти и делатнпсти, нарпчитп се
ангажују на афирмацији духа плимпизма, ппдстицаоу фер плеја, унапређеоу васпитнппбразпвнпг и стручнпг рада у сппрту, бпрби прптив лажираоа, сузбијаоу насиља и дппинга у
сппрту.
УТ и сви оени чланпви пстварују свпје циљеве и пбављају стручне сппртске активнпсти и
делатнпсти у складу са закпнпм, сппртским правилима ССПС и свпјим ппштим актима,
пптврђеним кпнвенцијама у пбласти сппрта и принципима утврђеним у дпкументима
међунарпдних прганизација чија је чланица Република Србија.
УТ и сви оени чланпви пбавезни су да пбезбеде да бављеое сппртпм буде хуманп, слпбпднп и
дпбрпвпљнп, здравп и безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и друштвеним пкружеоем,
фер, тплерантнп, етички прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и циљева кпји су
супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима ппд једнаким услпвима без пбзира на
узраст, нивп физичких сппспбнпсти, степен евентуалне инвалиднпсти, ппл и другп личнп
свпјствп.
Члан 37.
За кршеое нпрми ппнашаоа из пвпг кпдекса Председник и ТК ради утврђиваоа кпнкретних
чиоеница и заузимаоа става пп тпме мпже пбразпвати Дисциплинску кпмисију УТ. Састав,
делпкруг и начин рада Дисциплинске кпмисије УТ утврђује се ппсебнпм пдлукпм Председника
и ТК.

ЈАВНПСТ РАДА УТ
Члан 38.
Рад УТ је јаван. Јавнпст рада пбезбеђује се у складу са пдредбама Правилника. Јавнпст рада се
пбезбеђује јавнпшћу састанака пргана и скуппва у УТ, издаваоем инфпрмација п оихпвпм раду
и сарадопм са ССПС и другим прганизацијама пд значаја за синхрпнп пливаое.
Члан 39.
УТ редпвнп пбавештава чланпве п пдлукама, ставпвима и предлпзима усвпјеним на
састанцима пргана УТ.
ППШТИ АКТИ УДРУЖЕОА ТРЕНЕРА
Члан 40.
Ппшти акти УТ су Правилник п раду УТ, Правилник п дпзвплама за рад тренера у синхрпнпм
пливаоу и пдлуке кпјима се на ппшти начин уређују пдређена питаоа.
Члан 41.
Иницијативу за дпнпшеое измене Правилника мпже ппкренути сваки члан УТ електпнским
путем.
ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 42.
Удружеое впди базичне евиденције свпјих чланпва у складу са Закпнпм п сппрту.

РЕШАВАОЕ СППРПВА
Члан 43.
Сппрпве између Удружеоа и чланпва решавају пргани Удружеоа и надлежни пргани ССПС.

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 44.
Измене и дппуне пвпг Правилника вршиће се на начин и пп ппступку пп кпме су и дпнете.
Члан 45.
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа на интернет страни
ССПС.
Милица Јевтић ,
Председник УТ ССПС

