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На основу члана 24. став 1. став 2. и став 9. Закона о спорту (Службени гласник
РС бр. 52/96. и 101/05), члана 21. Закона о државним организацијама и удружењима грађана
(Службени гласник РС бр. 24/82, 17/84, 40/84 и 12/89. као и чл. 23. ) Статута Пливачког савеза
Србије од 26.12.1997. године, Скупштина Пливачког савеза Србије на седници одржаној дана
____________ године усвојила је

СТАТУТ
ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пливачки савез Србије (у даљем тексту ПСС) је самостална, добровољна, ванстраначка
организација у којој се остварују заједнички циљеви у развоју пливачког спорта на целокупној
територији Републике Србије
Пливачки савез Србије је спортска организација са правима, обавезама и одговорностима
које произилазе из Устава Републике Србије, закона и овог Статута.
Пливачки савез Србије је једини национални спортски савез који предствља, унапређује и
брине о пливачком спорту у Србији
Овим Статутом уређују се циљеви, организација, органи, средства, програми и планови
рада, обележја, јавност рада и информисање, заступање и представљање Пливачки савез Србије
као и предствљање Републике Србије и пливачког спорта у иностранству и међународним
организација, нормативна акта Пливачког савеза Србије и друга значајна питања за рад Пливачког
савеза Србије.
Члан 2.
ПСС је основан _________ године у __________ и тај дан се слави као дан ПСС-а.
Члан 3.
Назив Пливачког савеза Србије је: Пливачки савез Србије,
Поред свог назива на српском језику ПСС употребљавати И назив на енглеском језику који
гласи: “Serbian swimming federation”
Скраћени назив Клуба је: ПСС.
Седиште Пливачког савеза Србије је у Београду, у улици Благоја Паровића бр.150.
Члан 4.
ПСС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
Члан 5.
ПСС има печат округлог облика пречника 3 цм и садржи амблем ПСС у средини, а око
њега је по ивици круга исписан назив и седиште Пливачког савеза Србије.
ПСС има деловодни штамбиљ правоугаоног облика на ком је исписан назив и седиште
Савеза и остављен простор за број и датум.
Амблем Савеза је правоугаоног облика у чијем простору је стилозована фигура четири
таласа који се укрштају у води.
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ПСС.

Употреба и чување печата и штамбиља утврђује се упутством које доноси Управни одбор
Члан 6.
Рад Савеза је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Члан 7.

ПСС се може одлуком Управног одбора учланити у друге организације и одговарајуће
савезе у области спорта.
ПСС се може одлуком Управног одбора учланити и у међународну пливачку федерацију
када је то у интересу пливачког спорта у Србији а није у супротности са Законом.
У ПСС није дозвољена расна , национална, родна, верска и политичка дискриминација и
спречавање и угрожавање слобода и права човека и грађанина.
ПСС у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме развоја пливачког спорта, организује такмичења
за која је надлежан и остварује друге циљеве и утврђене задатке.
Основни циљеви ПСС-а су:
а) окупљање клубова и других чланова ПСС и усмеравање њихове активности на
осмасовљењу, унапређењу и постизању врхунских резултата у оквиру свих нивоа такмичења у
пливању,
б) израда плана и програма, организовање и спровођење такмичења свих категорија и.
ц) селектирање и припремање најперспективнијих и најнадаренијих пливача свих
такмичарских категорија.
д) ширење пливачких активности нарочито код деце од обуке непливача до врхунских
резултата.
е) стварање услова за развитак и промоцију пливачког спорта као и стварање услова за
постизање врхунских резултата у пливачком спорту,
г) подстицање и развој међусобне сарадње пливачких клубова и њихових чланова као и
остваривање и међународних веза и сардње,
х) развијање и остваривање васпитних задатака у спорту у духу фаир-плаѕ-а ширење
разумевања, тoleранције и одговорности кроз бављење пливачким спортом
ф) ширење олимпијског идеала и јачање олимпијског покрета.
Члан 8.
Стручни рад у ПСС обављају спортски стручњаци радници стучњаци у спорту у
складу са Законом о спорту и правилима ПСС.
Члан 9.
ПСС води базичне евиденције у складу са Законом о спорту и правилима ПСС.

2 ЧЛАНОВИ ПСС И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 10.
Чланови ППС су:
а) пливачки клубови као основне пливачке организације са територије Републике Србије
б) регионални савези са територије Републике Србије
в) савези за даљинско и маратонско и мастерс пливање
У ПСС се могу удружити или придружити и други субјекти који су заинтересовани за развој
пливачког спорта, а њихово учешће у управљању, односно права и обавезе биће одређени
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посебним статутарним одлукама.
Члан 11.
Чланови ПСС се деле на: редовне, помажуће, почасне и придружени чланове.
Редовни чланови имају права да учествују у избору органа ПСС-а и да буду бирани
у те органе;
помажући чланови имају право да учествују у раду ПСС-а и да износе своје ставове и
предлоге;
Почасни чланови имају саветодавну улогу.
У органе Клуба могу бити бирани само редовни чланови.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
Придружени чланови су они чланови који не испуњавају неких од критеријума за редовно
чланство које је предвиђено овим Статутом .
Придружени чланови немају право гласа у органима Савеза.
Члан 12.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор коју одлуку на првој наредној
скупштини верификује Скупштина ПСС-а.
Члан 13.
Редовни чланови ПСС-а су: удружења-лица која се у ПСС активно баве (регистрована су у
ПСС у складу са спортским правилима) спортском активношћу за коју је ПСС регистрован (у
даљем тексту: клубови), стручњаци ангажовани у ПСС (спортски стручњаци и стручњаци у спорту),
лица изабрана у органе ПСС, радници у радном односу са ПСС-ом.
Клубови могу бити чланови ПСС ако испуњавају следеће критеријуме и услове:
ако су основани у складу са законом и регистровани код надлежног државног органа
да је сврха оснивања и деловања развој унапређење ширење и популаризација пливања
да има регистрованих и активних 20 пливача у последњих 6 месеци у најмање 3 старосне
катогорије, да има квалификоване тренере у складу са законом о спорту Републике Србије.
да има осигуране кадровске и стручне те основне материјалне услове за рад и деловање.
Да прихвата Статут
Да плаћа годишњу чланарину.
У случају да неиспуњавају критеријуме из члана 13 става 1 ,2, 3 и 4 редовни чланови постају
придружени чланови који немају право она организацију Пливачких такмичења немогу бити бирани
у органима ПСС а и немају право на бенефите које пружа ПСС, немају право гласа у органима
ПСС.
Скупштина може одрeдити период из претходног става у ком ће управни одбор пратити
деловање клубова који су затражили чланство у ПСС.
По истеку периода из претходног става Управни одбор ће донети одлуку о томе да ли подносилац
захтева чланство испуњава услове из члана 13 прва четри става.
У захтеву за чланство клубови прилажу доказа о испуњености услова и критеријума а
нарочито:
-Статут
- решење о упису у регистар
- попис чланова
- податке о особама овлаштеним за заступање и представљање,
- опис досадашњег деловања и наступа клуба
- податке о кадровским, стручним и основним материјалним условима за рад и деловање
- одлуку Управног одбора о испуњености услова
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Члан 14.
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно
помажу ПСС у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката ПСС и услуга стручних
радника Клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора ПСС-а.
Члан 15.
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и
развоју ПСС-а, као и лице које има знатне заслуге за унапређење пливачког спорта.
У раду тела ПСС не могу бити особе:
- које не могу бити чланови управе односно надзорног одбора по Закону о оривредним друштвима
и Закону о спречавању сукоба интереса
- које су у последње 3 године правноснажно осуђене и оглашене кривим за кривична дела или
прекршаје у спорту или у вези са спортом
- чланови правних лица која обвљају делатност кладионица
Члан 16.
Права и обавезе чланова ПСС су да:
1) у оквиру ПСС покрећу се и разматрају сва питања из делатности ПСС у
циљу унапређења спорта;
2) непосредно или преко својих представника у органима ПСС дају предлоге,
сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и друго;
3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика
организовања и рада у ПСС-у.
4) користе стручну и другу помоћ;
5) бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у
ПСС и управљају пословима ПСС;
6) дају ПСС информације и податке које он од њих тражи ради обављања
предвиђених послова и задатака;
7) уредно плаћају ПСС-у чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад ПСС;
8) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима ПСС, одлука органа ПСС;
10) учествују у стручним активностима ПСС;
11) остварују увид у рад ПСС и његових органа;
12) учествују у утврђивању плана и програма рада ПСС;
13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима ПСС;
14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака ПСС;
15) чувају спортски и друштвени углед ПСС;
16) извршавају пуноважно донете одлуке органа ПСС;
17) учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака ПСС.
Члан 17.
Одлуку о пријему и утврђивање услова доноси Управни одбор.
У случају негативне оцене Управног одбора подносилац захтева има право жалбе у року од
15 дана од дана пријема одлуке Скупштини ПСС.
Приликом пријема за редовног члана ПСС-а лице је дужно да:
1) потпише приступницу;
2) да изјаву да у целини прихвата Статут и друга акта ПСС-а;
3) уплати годишњу чланарину у висини утврђеној од стране Управног одбора ПСС-а;
4) има потренбе капацитете за остваривање циљева и задатака ПСС-а.
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Члан 18.
Члану ПСС-а се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и
искључење из ПСС-а.
Члану ПСС који је у радном односу са ПСС-ом изричу се дисциплинске мере у
складу са законским прописима који уређују радне односе.
Члан 19.
Својство члана ПСС престаје:
1) престанком рада Клуба;
2) на писмени захтев члана;
3) одлуком надлежног органа ПСС-а.
4) кад не испуњава услове из чл 13 Статута
Члан 20.
Управни одбор ПСС доноси одлуку о престанку својства члана ПСС када се
утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство ПСС, или
уколико члан задоцни са плаћањем чланарине упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора ПСС о престанку својства члана ПСС, члан ПСС може поднети
жалбу Скупштини ПСС. Одлука Скупштине по жалби је коначна.
Бивше чланове који су изгубили својство члана ПСС због неплаћања чланарине,
Управни одбор ПСС може поново примити уколико плате заосталу чланарину.
Члан 21.
Ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава углед и интерес
ПСС и чланова ПСС, Дисциплинска комисија ПСС ће му након спроведеног поступка изрећи меру
искључења из ПСС.
На одлуку о искључењу из ПСС, из става 1. овог члана, члан има право жалбе Управном
одбору ПСС.
Члан 22.
Члан ПСС одговара за своје обавезе према ПСС -у које су настале пре престанка
својства члана ПСС-а.
Престанком својства члана ПСС-а престаје и мандат у органима и радним телима
ПСС-а.
Престанком својства члана ПСС-а престаје и право организовања такмичења под
покровитељством ПСС-а.
Спортисти који су били чланови клуба коме је престало својство члана ПСС могу се
учланити, односно закључити уговор са неким клубом чланом ПСС на начин и под условима
утврђеним Правилником о регистрацији и преласку пливача из клуба у клуб.
Члан 23.
Спортиста може у клубу који је регистрован код ПСС да се бави спортским активностима
аматерски или професионално, у складу са спортским правилима.
Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду
занимања у оквиру клуба.
Члан 24.
Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим
регулишу међусобна права, обавезе и одговорност и један примерак достављају надлежном органу
ПСС-а.
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Професионални спортиста заснива са клубом радни однос, у складу са законом.
Члан 25.
ПСС у обављању спортских активности стара се о обезбеђивању услова за безбедно
бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада,
планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.
Члан 26.
Спортисти који су регистровани код ПСС-а су обавезни да се најмање једанпут годишње
подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног
органа ПСС и спортским правилима.
Члан 27.
Спортисти који су регистровани код ПСС не смеју користити допинг, нити му стручна
ангажована лица у матичном клубу смеју дати допинг, под претњом искључења из ПСС.
Члан 28.
Тренер или друго лице ангажовано у клубу које спортисту изложи спортским активностима
које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чини тежу повреду својих обавеза за
коју му се може изрећи мера искључења из клуба, односно престанка радног односа или раскида
уговора.

3 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПСС
Члан 29.
ПСС има циљеве и обавља задатке који су од значаја за развој пливачког спорта и од
користи за његове чланове, а нарочито:
1) заступа заједничке интересе чланова ПСС
2) предузима одговарајуће активности ради омасовљавања и унапређивања пливачког
спорта, и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у овом спорту;
3) обезбеђује услове за развој пливачког спорта;
4) организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
5) организује иновацију знања кадрова који су чланови ПСС;
6) ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила
понашања у њиховим међусобним односима;
7) подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних
и др.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређивању пливачког спорта;
8) усклађује активности чланова ПСС;
9) учествује у обезбеђењу функционисања јединственог информационог система на нивоу
савеза;
10) по могућности учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који
су потребни ПСС;
11) издаје публикације о спортским и другим активностима.
Члан 30.
ПСС може, ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута,
основати предузеће, установу, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или
физичким лицем.
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4 УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ПСС
Члан 31.
ПСС управљају његови чланови преко својих представника у органима ПСС и облицима
организовања у ПСС.
Члан 32.
Органи ПСС су: Скупштина, Председник Скупштине, Председник ПСС, Управни одбор и
Надзорни одбор
Скупштина ПСС
Члан 33.
Скупштина је највиши орган ПСС.
Скупштину сачињавају делагати - представници сваког клуба, представници осталих
удружених чланова ПСС-а. Структуру делегата утврђује УОПСС наоснову следећих критеријума:
Мандат чланова Скупштине траје 1 годину.
Клубови и друге асоцијације које имају представнике - делегате у Скупштини ПСС могу
заменити или опозвати свог делегата - представника пре истека мандата, али о томе морају да
обавесте Скупштину у периоду од 15 дана по завршетку такмичарске сезоне за текући годину,
односно најкасније 15 дана пре одржавање заказане Скупштине.
Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.
Скупштина се одржава према потреби, а најмање једном годишње.
Изборна Скупштина сваке четврте године и на њој се бирају представници у органе ПСС-а.
Изборна Скуштина се заказује најкасније 60 дана пре истека мандата члановима органа
ПСС-а.
Члан 34.
Кoлeктивни чланови учествују у раду Скупштине преко свог представника (делегата), који
мора имати писмено пуномоћје.
Члан 35.
Чланови Скупштине приликом доношења одлука дужни су да уважавају интересе ПСС
у целини.
Члан 36.
Скупштина ПСС-а
а) доноси и усваја:
1) статут ПСС и одлучује о допунама и изменама статута;
2) програм рада и развоја ПСС;
3) кодексе и друга правила понашања;
4) годишни извештај о раду ПСС и његових органа;
5) одлуке о отуђењу непокретнина ПСС;
6) одлуку о престану рада ПСС;
7) одлуке о правним лековима против одлука других органа ПСС;
8) одлуку о промени намене спортског објекта којим ПСС располаже;
9) одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом;
10) доноси општа акта ПСС.
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима ПСС.
в) бира Председника ПСС, Председника Скупштине, чланове Управног одбора и Надзорног одбора
ПСС и именује дисциплинског судију;
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г) одлучује о циљевима и правилима рада ПСС, расправља и одлучује о удруживању ПСС као и о
удруживању у друге облике организовања;
д) усваја годишни извештај о пословању и усвајању финансијских планова;
ђ) утврђује спортску и пословну стратегију и политику ПСС и одређује принципе и смернице за
њено спровођење;
е) разматра и усваја извештаје о раду Управног и Надзорног одбора као и других органа;
ж) одлучује о стицању звања заслужног члана и о другим признањима;
з) усваја пословник о раду Скупштине;
и) одлучује о систему такмичења;
ј) одлучује о правилнику о регистрацији клубова такмичара;
к) доноси нормативна акта из своје надлежности;
л) обавља друге послове утврђене Статутом и општим актима ПСС-а.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се и њен делокруг рада и састав.
Члан 37.
Скупштина ради у седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.
Скупштину сазива председник Скупштине .
Скупштина се обавезно сазива на захтев Председника ПСС, Управног одбора, Надзорног
одбора или најмање једне трећине чланова Скупштине, уз назнаку предмета расправе.
Уколико Председник скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 3. овог члана,
Скупштину може сазвати Управни одбор, односно Надзорни одбор.
Уколико нико од горе наведених органа неће да сазове Скупштину ПСС , скупштину може
сазвати и половина чланства (половину чланастава чине Клубови који су верификовани на задњој
скупштини и испунили услове из члана 13 овог Статута) .Поред сазива треба да стоји и оверена
изјава од истих чланова. У овом случају подносилац Сазива председава Скупштином
Позив за Скупштина упућије се најкасније 15 дана пре одржавања , а у хитним случајевима
у краћем року, али не краћем од 7 дана. Од дана подношења иницијативе за одржавање ванредне
скупштине.
Уз позив члановима Скупштине обавезно се доставља материјал о ком се расправља.
Члан 38.
Радом Скупштине руководи председник Супштине.
На седници Скупштине, у току рада, води се записник. Записник потписује председник
Скупштине, односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број присутних
чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога добије записник.
Члан 39.
Скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина
чланова. Број чланова утвђује кадровска комисија 48 сати пре одржавања Скупштине , Жалбу на
решење кадровске комисије члан може поднети Скупштини . Скупштина Пре утвђивања кворума
доноси решење о жалби.Члан који је поднела жалбу нема право гласа до донешења позитивног
решења.Одлука се доноси простом већином.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуке о доношењу новог статута, или изменама и допунама статута
ПСС и о избору председника ПСС двотрећинском већином присутних чланова, а одлуку о
престанку рада ПСС двотрећинском већином укупног броја чланова.
Ако се приликом одлучивања из претходног става не постигне предвиђена квалификована
већина, сазваће се нова седница Скупштине, гласање ће се поновити,а одлука ће се донети
простом већином.
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Члан 40.
Скупштина бира Председника и Потпредседника Скупштине квалификованом већином са
мандатом од 4 године. У случају одсутности Председника замењује га Потпредседник. Председник
Скупштине координира рад Скупштине. Председник Скупштине стара се о извршењу одлука и
закључака Скупштине и остварењу програма и планова на нивоу ПСС.
Рад Скупштине уређује се пословником.
Члан 41.
Управни одбор је орган управљања ПСС.
Члан 42.
Управни одбор броји 9 чланова.
Члан 43.
Чланове Управног одбора бира Скупштина ПСС из реда истакнутих друштвених и
спортских радника, спортских стручњака и спортиста.
Члан 44.
У састав Управног одбора директно улазе председници регионалних савеза.
Остале чланове предлаже председник ПСС.
Члан 45.
Чланови Управног одбора се бирају на време од четири (4) године и могу бити
поново бирани.
Члан 46.
Мандат члана Управног одбора ПСС престаје пре истека времена на које је
изабран:
1) ако поднесе оставку;
2) ако га опозове Скупштина због не придржавања Статута и других општих аката
ПСС, лошег рада, или због неуредног присуствовања седницама Управног одбора.
3) председник из истих разлога може опозвати и једног од четири члана које је он
предложио.
Управни одбор
Члан 47.
1) утврђује предлог статута ПСС и предлог општих аката које доноси Скупштина ПСС,
предлог програма рада ПСС и предлог финансијског плана ПСС;
2) одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и друго, од значаја за ПСС, односно о
његовом гашењу;
3) доноси општа акта ПСС чије доношење није у надлежности Скупштине ПСС;
4) именује лица за заступање ПСС;
5) усваја завршни рачун ПСС;
6) одлучује о стицању и престанку чланства у ПСС;
7) утврђује програм спортске сарадње;
9) одлучује као другостепени орган о жалбама против одлука првостепених органа и
именованих лица ПСС;

10
10) додељује награде и признања ПСС;
11) одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
12) бира представнике ПСС у организацијама и Форумима чији је ПСС члан;
13) доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова ПСС;
14) одлучује о ангажовању стручњака у спорту у ПСС;
15) предлаже унутрашњу организацију ПСС;
17) усваја план обављања стручних спортских активности у ПСС и стручног
оспособљавања у надлежности ПСС;
18) одређује начин вођења евиденције о стручном раду у ПСС;
19) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за ПСС;
20) одлучује о ценама улазнице за спортске приредбе које ПСС организује и другим
накнадама које ПСС наплаћује;
21) одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу ПСС у њему
21) одређује изглед чланске карте ПСС;
22) одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања спортисте у складу са
законом;
23) именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа;
24) усваја финансијски план ПСС;
25) врши друге послове из делатности ПСС који су му Статутом стављени у
надлежност, или који нису у делокругу Скупштине ПСС
26) утврђује пропозиције и календар такмичења;
27) предлаже скупштини доношење средњерочног плана развоја и програма у склопу
олимпијског циклуса, годишњег програма финансијског плана и утврђује предлог финансијског
извештаја, као и брине о реализацији усвојеног плана и програма наступа националних селекција и
појединаца;
28) одређује представнике савеза за међународна такмичења и приредбе;
29) даје мишљења и сагласност за организовање међународних пливалких такмичења која
се одржавају у Републици Србији;
30) доноси годишњи план свог рада;
31) доноси пословник о свом раду;
32) одлучује о организацији и начину обављана стручних, административних и техничких
као и помоћних послова за потрбе ПСС;
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати
комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, радног тела, утврђује се и њен састав и
делокруг.
Члан 48.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. Управни одбор сазива
председник Управног одбора.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Председника ПСС Председника Скупштине
ПСС а, Надзорног одбора или најмање три члана Управног одбора.
Члан 49.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Управни одбор доноси
општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Члан 50.
Рад Управног одбора уређује се пословником.
Управни одбор својим Пословником уређује поједине ресоре рада и задужења појединих
чланова по ресорима ( организациона питања, координација и финансије, за нормативну
делатност, организацију и спрвођење такмичења, судијска питања и административно техничка
питања.
Одлуку о појединим ресеромима и члановима који ће обављати вођење посебних ресора
Управни одбор регулише својом одлуком,
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Управни одбор ради обављања својих финкција образује сталне и повремене органе и
радна тела из реда својих чланова и других спортских радника и то:
а) Комесара такмичења,
б) Такмичарска комисија,
ц) Регистрациона комисија
д) Стручни савет
е) Одбор удружења судија ПСС
ф)Одбор за даљинско и маратонско пливање
Управни одбор ће по потреби именовати и селектора а на предлог тренерске организације.
Рад и састав сталних и повремених органа Управни одбор уређује својим одлукама.
Надзорни одбор
Члан 51.
Надзорни одбор ПСС врши контролу спровођења Статута и других општих аката ПСС,
контролу материјално-финансијског пословања ПСС и његове стручне службе, и надзор
законитости рада органа управљања ПСС.
Члан 52.
Надзорни одбор ПСС броји три члана која бира Скупштина ПСС из реда својих чланова и
из реда експерата за поједине области, на предлог председника ПСС.
Надзорни одбор из свог састава бира председника одбора.
Члан 53.
Надзорни одбор подноси Скупштини ПСС извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду ПСС.
Члан 54.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Рад Надзорног одбора уређује се пословником.
Предесдник ПСС
Члан 55.
Председника ПСС бира Скупштина из реда истакнутих спортских радника и спортиста на
основу писмено образложене кандидатуре.
Председник ПСС бира се на време од четири године. Може бити поново изабран на исту
функцију највише два узастопна мандата.
Председник ПСС за свој рад одговара Скупштини ПСС.
Члан 56.
Председник ПСС:
1) представља ПСС;
2) руководи радом ПСС и усклађује активности органа ПСС;
3) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор ПСС;
4) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и
другим органима и организацијама;
5) остварује спортску сарадњу;
6) предлаже именовање генералног секретара ПСС;
7) предлаже спортског директора ПСС;
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8) одобрава службена путовања у иностранство;
9) наредбодавац је за извршење финансијског плана; заједно са генералним секретаром
ПСС;

10) одређује накнаду стручним саветницима ПСС и члановима стручног савета ПСС;
11) обавља друге послове одређене овим Статутом.
Председник ПСС одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
потпредседника.
У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних
стручних послова, председник ПСС може у консултацији са генералним секретаром ПСС меновати
стручне саветнике ПСС за поједине стручне области.
Члан 57.
ПСС има потпредседника кога бира Скупштина ПСС на предлог председника ПСС.
Потпредседник ПСС замењује председника ПСС у свим правима и обавезама за време
његове одсутности.
Члан 58.
Потпредседник ПСС се бира из реда истакнутих спортских радника и спортиста.
Потпредседник ПСС се бира на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију највише два узастопна мандата.
Генерални секретар ПСС
Члан 59.
Генерални секретар ПСС:
1) заступа ПСС у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за извршење
финансијског плана ПСС;
2) организује и контролише обављање стручних послова у ПСС и предузима мере за
унапређење тих послова;
3) одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службено путовање у
иностранство;
4) стара се о припремама седница органа ПСС и о извршавању одлука и других аката тих
органа;
5) по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у Стручној служби ПСС,
остварује сарадњу са организацијом синдиката радника Стручне службе у складу са законом и
општим кoleктивним уговором и закључује појединачни кoleктивни уговор у складу са законом;
6) има права, овлашћења и одговорности пословног органа организације;
7) обавља послове које на њега пренесе председник ПСС;
8) учествује у раду Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора ПСС, без права
одлучивања;
9) предлаже Управном одбору Правилник о организацији ПСС;
10) одговара за законитост рада ПСС;
11) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ПСС и
добијеним овлашћењима.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга
руководећа лица.
Члан 60.
Генерални секретар именује се из реда истакнутих спортских радника и спортиста на
предлог председника ПСС.
Генерални секретар именује се на време од четири године и може бити поново именован на исту
функцију.
За генералног секретара може да буде именовано лице које:
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1) има високу стручну спрему;
2) има најмање три године радног искуства у високој стручној спреми;
3) поседује најмање пасивно знање једног страног језика;
4) има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
5) има искуство у друштвено-спортским активностима у спорту;
6) познаје текуће проблеме и проблеме развоја спорта.
Функције генералног секретара ПСС могу да се обављају и волонтерски с тим да у том
случају обавезе из чл. 60. став 1. тачка 5, 6, 9. и 10. овог Статута може преузети председник ПСС.
Члан 61.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику
ПСС.
Члан 62.
У вршењу надзора над законитошћу рада ПСС, генерални секретар има овлашћења која на
основу закона има директор предузећа.
Управни одбор ПСС не може разрешити генералног секретара његове функције због
предузимања мера усмерених на обезбеђење законитости рада ПСС. Ко га може разрешити
недоречено.
Стручни савет ПСС
Члан 63.
Стручни савет ПСС:
1) организује и прати стручни рад у ПСС;
2) пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) спортским стручњацима ПСС у
организацији стручног рада;
3) израђује планове и прати реализацију организовања припрема за младе перспективне
спортисте;
4) учествује у реализацији стручне сарадње ПСС са другим спортским организацијама,
друштвима и савезима;
5) израђује планове стручног рада, прати реализацију и организује стручно усавршавање
спортских стручњака у ПСС.
Стручни савет за свој рад одговара Управном одбору и председнику ПСС.
Члан 64.
За председника Стручног савета се именује лице из реда истакнутих спортских стручњака
на предлог председника ПСС.
За председника Стручног савета именује се лице које:
1) има високу стручну спрему у области спорта, или је у складу са законом оспособљен за
обављање стручних послова у спорту;
2) има најмање три године радног искуства у високој стручној спреми, односно три године
тренерског искуства са степеном оспособљености из тачке 1. овог става;
3) поседује најмање пасивно знање једног страног језика;
4) има доказане стручне и организационе способности за обављање стручних послова.
Члан 65.
Стручни савет сазива и његовим радом руководи ПРЕДСЕДНИК Стручног савета, а ако он
није именован онда члан стручног савета кога одреди председник ПСС.
Седнице стручног савета сазивају се најмање једном у четири месеца.
Чланови стручног савета имају право на накнаду за свој рад.
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5 ОДГОВОРНОСТ
Члан 66.
Чланови ПСС одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују ПСС 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.
Члан 67.
Скупштина ПСС може покренути поступак пред надлежним судом против чланова органа,
који су донели одлуку којом се наноси штета Клубу на начин из става 1. чл. 65. овог Статута.
Поступак из става 1. овог члана могу покренути Управни и Надзорни одбор, и најмање
десет чланова ПСС ако Скупштина на њихов захтев не покрене поступак накнаде штете, а у
хитним случајевима и одмах по сазнању за проузроковану штету.
Чланови ПСС који успеју с тужбеним захтевом у целини или делимично имају право на
накнаду трошкова од ПСС.
Тужба за надокнаду штете проузроковане ПСС може се подићи најдоцније у року од 3
године од дана доношења одлуке.
Члан 68.
Чланови Надзорног одбора одговорни су ПСС за штету коју у вршењу својих овлашћења
проузрокују намерно или грубом непажњом.
Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком Управног
одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису обавестили Скупштину ПСС.
Одредба Статута о одговорности чланови Управног одбора шодно се примењује на
одговорност чланова Надзорног одбора.
Члан 69.
Генерални секретар ПСС одговара ПССу за штету коју проузрокује у вршењу
овлашћења под условима и на начин одређен овим Статутом за чланове Управног одбора.

6 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА
Члан 70.
Облици организовања и рада у ПСС, преко којих се одвија делатност ПСС су:
секретаријат ПСС, савети, секције, комисије, специјализовани сервиси и Клуб пријатеља ПСС.
1. Специјализовани сервиси
Члан 71.
За пружање стручне помоћи и одређених услуга члановима, у ПСС се могу образовати
одређени специјализовани сервиси.
Сервисе оснива Управни одбор ПСС посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса Управни одбор, односно председник ПСС, по
овлашћењу Управног одбора, може утврдити посебне накнаде.
Члан 72.
Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се општим актом, који доноси
Управни одбор ПСС.
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2. Одбори
Одбор удружења судија ПСС
Члан 73.
У ПСС постоји одбор пливачких судија.
Одбор пливачких судија сачињавају стручњаци у спорту ангажовани на судијским
пословима у складу са прописима о судијским звањима. Они обављају послове суђења на
пливачким такмичењима у организацији ПСС, доносе планове и програме свог рада и стручног
усавршавања.
Одбор пливачких судија је одговоран Управном одбору ПСС.
Одбор за даљинско и маратонско пливање
Члан 74.
У ПСС постоји и одбор за даљинско и маратонско пливање.
Одбор има два члана и председника.
Председник одбора је уједно и координатор маратонског пливања у Републици Србији.
Чланове и председника одбора бира УО ПСС, на предлог организатора маратона.
Рад и циљеве одбора за даљинско и маратонско пливање уредиће Председник овог
одбора својом одлуком.
Члан 75.
Одлуком Управног одбора ПСС, на предлог председника ПСС, у ПСС могу бити формирани и други
одбори.
3. Секретаријат
Члан 76.
У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора ПСС, благовременог
извршавања циљева и задатака ПСС у периоду између њихових седница, и координације рада
органа Клуба и именованих лица са посебним овлашћењима, у ПСС се може формирати
Секретаријат ПСС.
Секретаријат се састоји од: председника ПСС, потпредседника ПСС, генералног секретара
и спортског директора.
Секретаријат ПСС одржава седнице по потреби, недељно и прати извршавање утврђених
задатака и договорених послова и доноси одговарајуће оперативне одлуке.
5. Клуб пријатеља ПСС
Члан 77.
У циљу непосредније сарадње са спонзорима и донаторима, у ПСС се формира Клуб
пријатеља ПСС.
Начин рада Клуба пријатеља и права чланова Клуба уређује се одлуком Управног одбора
ПСС.

7 СТРУЧНА СЛУЖБА ПСС
Члан 78.
Стручне, административне и помоћне послове у ПСС, обавља Стручна служба ПСС.
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Члан 79.
Обављање одређених послова ПСС може поверити одговарајућим стручним
институцијама и организацијама.
Члан 80.
Стручна служба обавља нарочито: послове у спровођењу Статута, одлука, закључака и
других аката органа ПСС и облика организовања и рада у ПСС; припрема анализе, извештаје и
информације, нацрте општих и других аката ПСС; организује активности и извршава послове из
делатности ПСС и обавља друге послове.
Организација и рад Стручне службе ПСС уређује се Правилником о организацији ПСС.
Члан 81.
Пословима Стручне службе ПСС руководи генерални секретар ПСС.
Члан 82.
Радници Стручне службе ПСС, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу
зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада.
Члан 83.
Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи за
радна места у Стручној служби ПСС, опис послова, број извршилаца, као и јединствени захтев у
погледу степена стручне спреме и други услови за обављање послова.

8 САРАДЊА
Члан 84.
ПСС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским
организацијама, друштвима и савезима, и у том циљу, сарађује са њима.
У остваривању сарадње, ПСС организује посете својих представника и делегација,
организацијама из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација ПСС.
У остваривању својих циљева, ПСС сарађује и са организацијама за обављање
спортских делатности, државним органима и организацијама и органима и организацијама
општине, и другим заинтересованим организацијама и појединцима.

9 СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ ПСС
Члан 85.
Средства за рад ПСС образују се од: доприноса (чланарине) његових чланова,
накнада за услуге, накнада од обављања делатности, прихода сопствених предузећа и других
привредних организација, прилога донатора и спонзора, давања из буџета и других извора, казни у
примени дређених прописа, из средстава добијених од државних институција на основу програма
рада, организација спортских приредби, прихода од давања права на коришћење оних права
којима ПСС располаже, котизација и такси и других средтсва укључујући самофинансирање или
било коју привредну активност.
Реализација прихода и рашода врши се на основу финансијског плана који мора у себи
садржати елементе на основу којих ће бити могуће определити средства за покриће програмских,
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такмичарских и других делатности на нивоу регионални пливачких организација и нивоу ПСС-а.
Члан 86.
ПСС може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.
ПСС може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање и издаваштво,
угоститељство, туризам, организовање приредби, обучавање појединаца и сл.) када је то законом
који ту делатност регулише допуштено.
Делатности из става 2. овог члана се региструју у надлежном суду када је то прописано
законом који ту делатност регулише.
Члан 87.
Висину, начин и рокове плаћања доприноса утврђује Управни одбор ПСС.
Члан 88.
Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава ПСС уређује се посебним општим
актом ПСС.
Члан 89.
ПСС управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на
коришћење.
Члан 90.
ПСС може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под
условима утврђеним Законом о спорту
Члан 91.
. ПСС може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење
члановима ПСС, под условима утврђеним одлуком Управног одбора ПСС.

10 ЈАВНОСТ РАДА
Члан 92.
Јавност рада ПСС обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова
у ПСС, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања
и другим средствима обавештавања.
ПСС може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор ПСС.
Члан 93.
Органи и тела ПСС могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Члан 94.
ПСС редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима
усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у ПСС, и актуелним дешавањима у ПСС,
путем средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена, као и
путем интернет сајта.
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Члан 95.
Представник ПСС који даје податке и информације у вези са радом ПСС одговоран је за
њихову тачност.
Ставове ПСС, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само изабрани
функционери ПСС.

11 ОПШТИ АКТИ ПСС
Члан 96.
Општи акти ПСС-а су Статут ПСС, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања
Члан 97.
. Иницијативу за доношење Статута ПСС, односно за његове измене и допуне, може
дати Управни одбор, Надзорни одбор, председник ПСС, генерални секретар ПСС, облик
организовања и рада у ПСС и десет чланова ПСС.
Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне, разматра
Управни одбор ПСС у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати
иницијативу, Управни одбор утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини ПСС на усвајање.
У хитним случајевима Управвни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и
допуне Статута и без спровођења јавне расправе.
У року од 30 дана од окончања јавне расправе, Управни одбор ПСС утврђује предлог
Статута, односно измене и допуне Статута и доставља га Скупштини ПСС на усвајање.
О не прихватању иницијативе за доношење измене или допуне Статута, Управни одбор
обавештава подносиоца иницијативе.
Подносилац иницијативе незадовољан одлуком Управног одбора може предложити
Скупштини да покрене поступак за измене и допуне Статута.
Члан 98.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора ПСС могу дати
Надзорни одбор, председник ПСС, генерални секретар ПСС, облици организовања и рада у ПСС и
најмање пет чланова ПСС.
Члан 99.
Општи акти ПСС ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта ПСС, одређује се и начин његовог објављивања.
Члан 100.
Општи акти ПСС морају бити у сагласности са Статутом ПСС и позитивним прописима
Члан 101.
. У случају несагласности општег акта ПСС и овог Статута примениће се одредбе Статута.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у ПСС морају бити у складу са
општим актом ПСС.
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12 ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 102.
ПСС води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста,
спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.
Члан 103.
ПСС се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.
Члан 104.
Спортски стручњаци ангажовани у ПСС обавезни су да воде евиденцију о свом стручном
раду на начин одређен одлуком надлежног органа ПСС.
Члан 105.
У ПСС се израђује једногодишњи и четворогодишњи план рада и развоја и планови
стручног рада.
Начин израде планова одређује Управни одбор ПСС.

13 РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 106.
Спорове између ПСС и чланова ПСС решавају надлежни органи у ПСС и надлежни
органи савеза.
Органи ПСС и чланови ПСС су дужни да извршавају одлуку надлежног органа савеза.

14 ПРЕСТАНАК РАДА ПСС
Члан 107.
ПСС престаје са радом у складу са законом.
Одлуку о престанку рада ПСС доноси Скупштина ПСС када се две трећине укупног
броја редовних чланова ПСС писмено изјасни за престанак рада ПСС.
Члан 108.
У случају престанка рада, имовина ПСС прелази на чланове.

15 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 109.
. Општи акти ПСС усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од
дана ступања на снагу Статута.
Члан 110.
Ако Министарство за омладину и спорт као надлежан државни орган за регистрацију
захтева одређену измену одредби Статута из Формалних разлога Управни одбор се овлашћује да
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томе Закону удовољи без сазивања Скупштине
Члан 111.
.
Изменен и допуне СТатута врше се на начин и поступку предвиђено за његово доношење.
Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина.
Члан 112.
Овај статут ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања на огласној табли ПСС.
Члан 113.
Чланови статута који се односе на избор председника и чланова УО, и других тела и органа
ПСС, који су тек започели мандате, ступају на снагу даном истицања њихових мандата.

Председник
_________________________

