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С Т А Т У Т 
САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ 

 

Усвојен на седници Скупштине Савеза за синхроно пливање Србије, 14.11.2016. године. 
 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Дефиниције и скраћени изрази 

 
Члан 1. 

- ССПС и „Савез” означавају Савез за синхроно пливање Србије; 
- ФИНА означава Међународну пливачку федерацију; 
- ЛЕН означава Европску пливачку федерацију; 
- ОКС означава Олимпијски комитет Србије; 
- „клуб” означава спортску организацију регистровану код надлежног органа Републике 

Србије у складу са законом; 
- „Регистар” означава Регистар спортских удружења, друштава и савеза, који се води код 

надлежног органа Републике Србије; 
- УО означава Управни одбор Савеза за синхроно пливање Србије; 
- ДК означава Дисциплинску комисију Савеза за синхроно пливање Србије; 
- СА означава спортску арбитражу (Сталну спортску арбитражу Олимпијског комитета 

Србије или Стални арбитражни суд Спортског савеза Србије). 
 

Члан 2. 
Савез за синхроно пливање Србије је национални грански спортски савез, овлашћен 

да организује и уређује спортску грану синхроно пливање на територији Републике Србије 
у складу са циљевима ССПС. 

ССПС је највиши облик удруживања у спортској грани синхроно пливање у 
Републици Србији и организован је у складу са законом којим се уређује област спорта и 
правилима ФИНА. 
 

Члан 3. 

ССПС је невладина, нестраначка, неполитичка и непрофитна спортска организација, 
која има својство правног лица и која је основана и организована у облику националног 
гранског спортског савеза на начелима добровољности и равноправности, искључиво ради 
остваривања и обављања спортских активности и делатности, заједничких циљева и 
интереса у области синхроног пливања у Републици Србији. 

ССПС има правну и пословну способност у складу са прописима Републике Србије. 

 

Члан 4. 

ССПС је, заједно са Пливачким савезом Србије, Ватерполо савезом Србије и 
Савезом за скокове у воду Србије члан ФИНА, члан ЛЕН, члан Медитеранске федерације 
(КОМЕН) и члан Балканске федерације. 

ССПС је члан ОКС и Спортског савеза Србије, као и других спортских асоцијација 
организованих за територију Републике Србије. 

ССПС се може удруживати и у друге спортске, друштвене или пословне домаће или 
међународне организације и асоцијације у циљу остварења интереса синхроног пливања. 
Ради усаглашавања и утврђивања јединствених интереса и ставова у одговарајућим 
међународним организацијама, ССПС остварује сарадњу са Пливачким савезом Србије, 
Ватерполо савезом Србије и Савезом за скокове у воду Србије. 

 

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА 
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Назив и седиште 

 

Члан 5. 

Назив Савеза је Савез за синхроно пливање Србије. 
Скраћени назив Савеза је ССПС. 
Назив Савеза на енглеском језику је Synchronised Swimming Federation of Serbia. 
Одлуку о промени назива доноси УО ССПС. 
Седиште Савеза је у Београду. 

Одлуку о промени седишта доноси УО ССПС. 

 

Подручје деловања 

 

Члан 6. 

Подручје деловања Свеза је територија Републике Србије. 

 
III ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И СИМБОЛИ 

  
Члан 7. 

Печат Савеза је печат округлог облика стандардних димензија, на ком су исписани 
назив и седиште Савеза, а у средини се налази скраћени назив Савеза. 

Штамбиљ Савеза је штамбиљ правоугаоног облика стандардних димензија, на ком 
су исписани назив и седиште Савеза и остављен простор за број и датум. 

Знак Савеза садржи силуете две синхроне пливачице у дует дисциплини, испод 
којих је исписан назив Савеза, а са десне стране је исписан скраћени назив Савеза. Знак 
има верзију и на енглеском језику. 

Застава Савеза садржи хоризонтално постављен знак Савеза. Застава има верзију 
и на енглеском језику. 

Симболи Савеза (знак и застава) су искључиво власништво Савеза и користе се у 
складу са правилима Савеза, правилима ФИНА и правилима ЛЕН. 
 

Територијални грански савези 

 

Члан 8. 

ССПС, као национални грански савез у синхроном пливању, и територијални 
грански савези функционишу као јединствен систем синхроног пливања у Републици 
Србији. 

Територијални грански савези у остваривању својих циљева и задатака самостално 
уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја 
синхроног пливања на територији деловања и воде такмичења на тој територији, те 
остварују и друге циљеве и задатке, а према посебним одлукама и општим актима ССПС. 

Организација и рад територијалних гранских савеза уређује се статутима тих 
савеза, у складу са законом и општим актима ССПС. 
 

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 9. 

ССПС представља и заступа Председник Савеза и Генерални секретар Савеза, у 
границама овлашћења утврђеним овим статутом и општим актима ССПС. 

Председник ССПС може у оквиру својих овлашћења одредити и друго ангажовано 
лице у ССПС да у правима и обавезама заступа ССПС. 
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V ЈАВНОСТ РАДА И ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 

Члан 10. 
Рад ССПС је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог статута. 

У раду ССПС, као и његових чланица, а у складу са одредбама овог статута, 
спречава се сваки вид дискриминације по било ком основу. 

 

VI ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ССПС 
 

Члан 11. 

Основни циљеви ССПС су унапређење и развој спортске гране синхроно пливање у 
Републици Србији и реализују се следећим активностима:   

а) подстицање и помоћ члановима ССПС у остваривању врхунских спортских 
резултата; 

б) заступање заједничких интереса чланова ССПС пред државним и другим 
органима; 

в) обезбеђивање услова за омасовљење и развој спортске гране синхроно пливање, 
врхунског синхроног пливања, синхроног пливања млађих узрасних категорија и синхроног 
пливања лица са посебним потребама у Републици Србији, као и свих других појединаца; 

г) организовање спортских манифестација и такмичења у синхроном пливању; 
д) учешће у спортским манифестацијама и такмичењима у синхроном пливању у 

земљи и у иностранству као представник Републике Србије;ђ) старање о националним 
репрезентацијама Републике Србије у синхроном пливању; 

е) пружање помоћи члановима ССПС у унапређењу стручног рада; 
ж) усклађивање активности чланова ССПС; 
з) утврђивање и уређивање система спортских манифестација и такмичења у 

синхроном пливању у Републици Србији; 
и) уређивање система регистрација и издавања дозвола за рад; 
ј) сарадња са другим организацијама у области спорта у Републици Србији; 
к) издавање публикација; 
л) остваривање међународне спортске сарадње и допринос јачању међународног 

угледа Републике Србије у области спортске гране синхроно пливање; 
љ) остваривање сарадње са клубовима и другим организацијама и институцијама и 

представницима српске дијаспоре;, 
м) популаризација спортске гране синхроно пливање; 
н) предузимање мера за спречавање негативнх појава у спорту (допинг, насиље и 

недолично понашање, лажирање резултата, лобирање, дискриминација, итд); 
њ) брига о заштити здравља; 
о) подстицање, у свом подручју деловања, бављења синхроним пливањем деце, 

младих, жена и особа са физичким и менталним тешкоћама; 
п) подршка и сарадња у области спортске гране синхроно пливање и школском 

спорту у свом подручју деловања; 
р) ширење идеја олимпизма и развоја спорта у целини; 

с) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева ССПС, а у складу са 
законом. 

 

Члан 12. 
Остваривање циљева ССПС ближе се уређује општим и другим актима које доносе 

надлежни органи ССПС у складу са овим статутом. 
ССПС у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју 

унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спортске гране 
синхроно пливање, организује едукацију, саветовања и друге облике окупљања у циљу 
унапређења рада и знања својих чланова, организује такмичења и остварује друге циљеве 
и задатке утврђене плановима ССПС. 

У доношењу својих аката и одлука, ССПС је независан од државних органа, 
институција, политичких партија, клубова, удружења и појединаца. Влада Републике 
Србије и други државни органи не могу утицати на рад ССПС и његових органа. Међутим, 
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ССПС има дискреционо право да у свој рад укључи и неког од представника државних 
органа. 

ССПС у остваривању својих циљева и задатака полази од интереса спортске гране 
синхроно пливање, дефинисаних развојним плановима ССПС. 

Ради остваривања основних циљева, ССПС сарађује са министарством надлежним 
са спорт и другим државним органима Републике Србије, Антидопинг агенцијом Републике 
Србије, ОКС, Спортским савезом Србије, Националним саветом за борбу против насиља и 
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, Саветом за спорт, 
Републичким заводом за спорт и другим организацијама и асоцијацијама у области спорта 
у Републици Србији. 

ССПС може сарађивати и са другим владиним и невладиним организацијама, ради 
остваривања циљева утврђених Статутом. 
 

Члан 13. 
ССПС може ради успешнијег обављања својих задатака и остваривања својих 

циљева донети одлуку о оснивању сопственог привредног друштва. 
 

VII ЧЛАНОВИ ССПС И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА 
 

Члан 14. 
ССПС и његови чланови функционишу као јединствен систем спорта у Републици 

Србији. Чланови ССПС у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 
унутрашњу организацију и рад. 

Чланови ССПС су спортске организације које су регистроване као организације у 
синхроном пливању у складу са законом којим се уређује област спорта. 

Чланови ССПС имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским 
правилима и актима ССПС. 

ССПС је дужан је да прими у чланство субјекте из става 1. овог члана у року од 60 
дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако су испуњени услови 
прописани овим статутом. 

Одлуку о пријему у чланство ССПС и престанку својства члана ССПС доноси УО 
већином од укупног броја чланова. На одлуку о пријему и престанку својства члана ССПС 
незадовољна страна има право жалбе Скупштини ССПС у року од 15 дана од дана пријема 
одлуке УО ССПС. Жалба се ставља на дневни ред на наредној седници Скупштине ССПС. 

ССПС води Књигу чланова и матичну евиденцију у складу са Законом. 
Чланови могу бити редовни, придружени и почасни. 
Чланови се уписују у Књигу чланова ССПС. 
Члан ССПС може да буде и члан територијалног гранског савеза. 
Чланство у ССПС се не може пренети на другога нити наследити. 

 
Члан 15. 

Редовни чланови ССПС су клубови за синхроно пливање који имају учешће најмање 
4 синхроне пливачицеа у најмање 2 ФИНА категорије на  државним првенствима у току 
године, у својој категорији.  

Речи „клуб за синхроно пливање“ могу бити коришћене у називу спортске 
организације која учествује у систему такмичења ССПС, односно на државним 
првенствима ССПС, у складу са законом којим се уређује област спорта. 

 
Члан 16.  

Клубови могу бити редовни чланови ССПС ако испуњавају следеће услове, поред 
наведеног у члану 15. став 1: 

1. да су основани и регистровани у складу са законом; 
2. да је сврха и циљ оснивања и деловања развој, унапређење, ширење и 

популаризација спортске гране синхроно пливање; 
3. да имају статут који је у сагласности са Статутом и општим актима ССПС; 
4. да испуњавају законом и подзаконским актима као и општим актима ССПС 

прописане услове за обављање спортских активности и делатности у оквиру спортске 
гране синхроно пливање; 

5. да приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и опште акте ССПС 
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и надлежност СА ОКС за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању и 
испуњавању обавеза из чланства у ССПС; 

6. да редовно плаћају годишњу чланарину. 
 

Члан 17. 
У случају да не испуњавају услове из чл. 15. и 16, редовни чланови постају 

придружени чланови без права гласа на Скупштини ССПС или губе својство члана у 
складу са законом. Утврђивање неиспуњења критеријума из чл. 15. и 16. врши 
Секретаријат ССПС и обавештава члана о року од месец дана да отклони недостатке 
уколико је то могуће и обавештава УО ССПС о уоченим недостацима. 

Статус редовног и придруженог члана за сваку наредну годину, на основу утврђених 
услова у овом члану, утврђује Председник Скупштине ССПС посебном одлуком, а на 
предлог Управног одборa ССПС, у децембру текуће године. 

Клубови који имају статус придруженог члана плаћају једну половину од укупног 
износа годишње чланарине. 

По истеку прописаног рока, уколико редован члан не отклони уочене недостатке, 
Секретаријат ССПС подноси захтев УО ССПС за одлучивање о престанку чланства у 
ССПС, односно о промени статуса члана. 
 

Члан 18. 
 У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу 
Скупштини ССПС у року од 15 дана од дана пријема одлуке о одбијању молбе за пријем у 
чланство. 

У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, редовни, као и придружени 
члан, односно подносилац молбе дужан је да уплати годишњу чланарину, у року од 30 
дана од дана пријема обавештења и одлуке о пријему у чланство у електронском облику. 
Уколико подносилац молбе не поступи у складу са овим ставим, сматраће се да је одустао 
од поднете молбе, а одлука о пријему у чланство не производи правно дејство. 

Својство члана члана ССПС стиче се даном пријема уплате чланарине. 
Придружени чланови ССПС су клубови или друге препознате спортске организације 

који не испуњавају услове из члана 15. став 1, као и територијални савези и стручна 
удружења, организације и лица који испуњавају услове дефинисане чланом 16. Статута. 

 
Члан 19. 

За почасног члана може бити, одлуком УО, именовано свако лице које има посебне 
заслуге за рад и развој ССПС и за унапређење спортске гране синхроно пливање или чије 
чланство у ССПС је од посебног интереса за остваривање циљева ССПС, ако приложи 
писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте ССПС. 

Почасни члан нема право гласа на Скупштини ССПС. 
Сваки члан и орган ССПС може дати иницијативу или предлог УО да се одређено 

лице или организација именује за почасног члана ССПС. 
Права и обавезе чланова ССПС су: 

1. да у складу са одредбама овог статута бирају своје представнике у органе ССПС; 
2. да непосредно или преко својих представника учествују у доношењу одлука у ССПС; 
3. да спроводе активности којима се остварују циљеви ССПС; 
4. да спроводе одлуке и закључке органа ССПС; 
5. да плаћају чланарину у складу са одредбама овог статута и одлукама Скупштине и 

УО ССПС; 
6. да остварују друга права и извршавају обавезе које су у вези са остваривањем 

циљева и задатака ССПС; 
7. да сарађују са другим члановима ССПС и у односима са њима поштују спортске и 

етичке принципе; 
8. да извршавају правноснажне одлуке органа ССПС; 
9. да чувају углед ССПС; 
10. да без одлагања а најкасније седам дана од дана регистровања одлука, односно 

статусних промена, обавесте ССПС о томе, 
11. да дају ССПС информације и податке који се од њих траже; 
12. да испуњавају обавезе утврђене одредбама овог статута и другим актима ССПС; 
13. да учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака ССПС. 
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Уколико више од две трећине редовних чланова ССПС тражи информације о 
активностима и делатностима ССПС и његовом финансијском пословању, заступник је 
дужан да такве информације саопшти најкасније 15 дана од дана подошења захтева 
писаним путем. 

 
Члан 20. 

Чланство у ССПС привремено престаје на годину дана: 
1. на писани захтев члана; 
2. одлуком УО уколико члан поступа супротно Статуту и закону или не изврши одлуке 

ССПС. 
 УО ССПС доноси одлуку о привременом престанку чланства. 

 
Члан 21. 

УО ССПС доноси одлуку о искључењу члана ССПС када се утврди да члан више не 
испуњава услове прописане Статутом. 

Уколико члан и поред две писане опомене не уплати чланарину и не измири обавезе 
у року од 30 дана од пријема друге опомене чланство му се аутоматски суспендује, а 
одлуку о престанку својства члана доноси УО на првој наредној седници. 

У случајевима из става 2. овог члана, Секретаријат ССПС је дужан да члана ССПС 
упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави 
рок од 30 дана за отклањање пропуста у раду у опоменама из става 2.  

На одлуку УО ССПС о престанку својства члана ССПС, осим у случају става 2. овог 
члана, члан ССПС може поднети жалбу Скупштини ССПС. Одлука Скупштине по жалби је 
коначна.  

Бивши чланови који су изгубили својство члана ССПС због неплаћања чланарине 
или неиспуњења услова за чланство предвиђених чланом 16. УО може поново примити у 
чланство најраније после две године од престанка чланства. 
 

Члан 22. 
Члан ССПС коме је престало чланство одговара за своје обавезе према ССПС које 

су настале пре престанка својства члана ССПС.  
Престанком својства члана ССПС престаје и мандат представника члана у органима 

и радним телима ССПС.  
Престанком својства члана ССПС престаје и право организовања такмичења под 

покровитељством ССПС. 
 

Члан 23. 
Члан ССПС може бити искључен из Савеза из разлога и по поступку утврђеном у 

овом статуту. 
Члану ССПС могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, спортским 

правилима и општим актима ССПС, с тим што му не може бити изречена казна за 
дисциплински прекршај за који није крив и за прекршај који пре него што је учињен није био 
општим актом ССПС утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана 
казна, ако законом није друкчије одређено. 

Члан ССПС има у дисциплинском поступку право на вођење поступка без 
одуговлачења и са што мање трошкова, независност, стручност и непристрасност ДК 
ССПС, браниоца о личном трошку, изјашњење и извођење доказа, писану и образложену 
одлуку и право на жалбу. 

Управни одбор ССПС ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак према члану ССПС, у складу са овим статутом. 
 

Дисциплинска одговорност чланова и других лица 
 

Члан 24. 
Чланови, односно лица у систему ССПС која намерно или нехатно поступе супротно 

Статуту и другим општим актима ССПС, одлукама органа или овлашћених лица ССПС или 
повреде углед ССПС или спортске гране синхроно пливање, могу дисциплински одговарати 
и бити кажњени: 
1. опоменом; 
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2. суспензијом; 
3. новчаном казном; 
4. забраном наступа на такмичењима и манифестацијама; 
5. забраном организовања, односно одржавања такмичења и манифестација; 
6. забраном обављања дужности у синхроном пливању; 
7. искључењем из ССПС; 
8. забраном клубу да региструје чланове. 

УО ССПС ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински 
поступак доношењем Правилника. 
 

VIII ОРГАНИ САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 25. 

Органи ССПС су: 

1. Скупштина 

2. Управни одбор 

3. Председник 

4. Генерални секретар 

5. Дисциплинска комисија 

У ССПС се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или 
привременог карактера. 

Начин рада органа и тела ССПС регулише се пословником о раду тог тела или 
органа. 

 

Скупштина 

 

Члан 26. 
Скупштина је највиши орган ССПС. 
Скупштину сачињавају по један делегиран представник редовних чланова ССПС (у 

даљем тексту: делегат), са једнаким правом гласа. 
Представници придружених чланова могу да присуствују седницама Скуптштине 

ССПС и учествују у њеном раду. 
Сви придружени чланови имају укупно 1 (један) глас у Скупштини ССПС и 

делегирају га за сваку седницу. 
Представници почасних чланова могу да присуствују седницама Скуптштине ССПС 

и учествују у њеном раду, без права гласа. 
 

Члан 27. 
Чланови Скупштине су овлашћена лица чланова ССПС за сваку седницу посебно. 
Лице које представља члана ССПС, ако није у питању заступник члана ССПС, мора 

да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана ССПС и потписано од стране 
лица овлашћеног за заступање члана ССПС, ако овим статутом није друкчије одређено. 

Једно лице које учествује у раду Скупштине ССПС са пуноважним овлашћењем 
може бити представник само једног члана ССПС. 
 

Члан 28. 
Скупштина ССПС обавља следеће послове: 

1. доноси Статут; 
2. доноси Пословник о раду Скупштине; 
3. усваја годишњи извештај УО; 
4. усваја годишњи финансијски план ССПС и завршни рачун ССПС; 
5. усваја годишњи извештај о ревизији; 
6. одлучује о ванредним правним лековима против правноснажних одлука ДК; 
7. верификује избор и разрешење делегата Скупштине; 
8. бира и разрешава председника ССПС; 
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9. бира и разрешава чланове УО које предлаже председник ССПС. Чланове УО 
председнику Савеза могу предложити чланови Скупштине, с тим да коначан предлог 
чланова УО сачињава председник ССПС; 

10. формира друге трајне или привремене органе и бира и разрешава председника и 
чланове тих органа; 

11. бира и разрешава дисциплинског судију ССПС; 
12. обавља и друге послове у складу са овим статутом и другим општим актима ССПС; 
13. усваја средњерочни и дугорочни план развоја и програм рада; 
14. одлучује о престанку рада ССПС; 
15. одлучује у учлањењу ССПС у друге савезе и организације; 
16. преноси одређена овлашћења на УО ССПС. 
 

Члан 29. 
Чланови Скупштине ССПС приликом доношења одлуке дужни су да уважавају 

интересе ССПС у целини. 
 

Редовна Скупштина 
 

Члан 30. 
Скупштина се сазива по потреби, а најмање једанпут годишње. 
Скупштину сазива председник ССПС, а у случају његове одсутности, потпредседник 

ССПС. 
Редовном члану ССПС шаље се писaни позив за седницу Скупштине, са дневним 

редом, најмање 7 (седам) дана пре одржавања Скупштине на последњу познату адресу. 
Овај рок се рачуна од датума назначеног на поштанском штамбиљу. 

Обавештење и позив за седницу Скупштине се упућује и електронском поштом и 
путем објаве на званичној интернет презентацији ССПС. 

Члан ССПС може дати предлог за измену дневног реда Секретаријату ССПС, 
писаним поднеском са образложењем, најкасније 3 (три) дана пре одржавања Скупштине. 

Писани предлог из претходног става се може упутити поштом или електронском 
поштом на званичну адресу ССПС. Предлог је благовремен ако је стигао у Секретаријат 
ССПС 3 (три) дана пре одржавања Скупштине. 

Председник ССПС најкасније 24 часа пре седнице Скупштине утврђује коначан 
дневни ред Скупштине и електронском поштом обавештава чланове Скупштине. 

О раду Скупштине води се записник који потписују председник ССПС и записничар. 
Записник се доставља члановима ССПС најкасније 15 дана од одржавања седнице 
Скупштине и усваја се на наредној седници. 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, а по правилу 
најмање 30 дана пре истека мандата лица овлашћеног за заступање ССПС а најкасније три 
месеца по завршетку Летњих олимпијских игара. 
 

Члан 31. 
Радом Скупштине руководи председник ССПС, а у његовом одсуству потпредседник 

ССПС. 
У случају одсутности председника и потпредседника ССПС, радом Скупштине 

руководи лице кога изаберу овлашћени представници чланова ССПС јавним гласањем на 
самој седници. 

Лице кога овлашћени представници чланова ССПС, у случају одсутности 
председника и потпредседника ССПС, изаберу да руководи радом Скупштине мора бити 
представник члана ССПС са уредним овлашћењем за ту седницу Скупштине, и том 
приликом има право гласа при одлучивању. 

 
Члан 32. 

Скупштина може да заседа и доноси пуноважне одлуке само ако је на седници 
присутно више од половине њених чланова са уредно предатим пуномоћјима за ту седницу 
Скупштине. 

Уколико се и након другог сазивања седнице Скупштине ССПС не обезбеди 
неопходна већина за рад Скупштине у трећем сазиву седница Скупштине одржава се са 
оноликим бројем колико их је приступило седници. 
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Уколико Статутом није друкчије одређено, Скупштина доноси одлуке већином 
гласова присутних чланова. 

Скупштина доноси одлуку о доношењу новог статута или изменама и допунама 
статута већином гласова од укупног броја чланова ССПС, а одлуку о престанку рада ССПС 
двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова ССПС. 

Иницијативу за доношење Статута ССПС, односно за његове измене и допуне, 
може дати председник ССПС, чланови УО и чланови ССПС. 

Уколико прихвати иницијативу, УО утврђује нацрт Статута, односно нацрт измена и 
допуна Статута и отвара јавну расправу међу члановима ССПС. Јавна расправа траје 30 
дана од дана достављања материјала за расправу. 

У хитним случајевима УО може упутити Скупштини предлог за измене и допуне 
Статута и без спровођења јавне расправе. 

У року од 30 дана од окончања јавне расправе, председник ССПС утврђује предлог 
Статута, односно измене и допуне Статута и доставља га Скупштини ССПС на усвајање. 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током 
седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тим питањима 
сагласи двотрећинском већином присутних делегата. 

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином 
потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно. 
 

Члан 33. 
Рад Скупштине ближе се уређује Пословником о раду Скупштине ССПС. 

 
Ванредна Скупштина 

 
Члан 34. 

Председник ССПС може сазвати седницу Скупштине ако интереси Савеза то 
захтевају. 

Скупштина се обавезно сазива на писани захтев уз навођење сврхе и разлога 
сазивања и дневног реда: 
- од стране УО или најмање једне половине чланова Скупштине, и у том случају 

скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од подношења уредног 
предлога за одржавање скупштине; 

- у случају да председник ССПС не сазове седницу Скупштине у року од 30 дана након 
приспећа захтева, након истека рока седницу Скупштине може сазвати онај орган 
односно чланови ССПС који су тражили њено сазивање. 
На дневном реду ванредне Скупштине могу бити само питања која су наведена у 

захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије 
већином од укупног броја чланова. 

 

Управни одбор 

 

Члан 35. 

Управни одбор ССПС (у даљем тексту: УО) руководи радом ССПС између седница 
Скупштине.  

 УО ССПС је орган управљања и извршни орган Скупштине ССПС, задужен за рад и 
функционисање ССПС. 

Рад УО ССПС заснива се на одлукама и смерницама Скупштине ССПС и 
овлашћењима прописаним овим Статутом. 

 
Члан 36. 

УО ССПС има најмање 3 (три) члана, а највише може бројати 7 (седам) чланова. 
Мандат чланова УО траје 4 (четири) године и могу бити поново бирани по истеку 

мандата. Мандат члана УО може престати пре истека тог периода у случајевима утвђеним 
Статутом. 

Радом УО руководи председник ССПС. 
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УО ССПС доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 37. 
Чланове УО, на предлог председника ССПС, који је узео у обзир и предлог чланова 

Скупштине за чланове УО, бира Скупштина ССПС. Чланови УО се предлажу и бирају у 
складу са законом којим се уређује област спорта. Чланови Управног одбора су истакнути 
друштвени и спортски радници, лица која активно учествују у раду чланова ССПС, односно 
лица кojа подстичу ширење идеја олимпизма и развоја синхроног пливања и спорта у 
целини. 
 

Члан 38. 
Мандат члана УО ССПС престаје пре истека времена на које је изабран: 

- ако поднесе оставку; 
- у случају опозива од стране Скупштине ССПС на предлог председника ССПС; 
- услед смрти. 

Председник ССПС има право да предложи опозив члана УО ССПС Скупштини ССПС 
због непридржавања Статута и других општих аката ССПС, односно због неуредног 
присуствовања седницама УО ССПС, као и у другим оправданим случајевима. 

 

Члан 39. 

УО ССПС: 

1. извршава одлуке и закључке Скупштине; 

2. доноси оперативне програме и планове рада и развоја, утврђује смернице за њихово 
спровођење, прати, анализира и оцењује њихово остваривање, координира рад свих 
облика деловања ССПС и даје смернице за рад свих нижих органа и служби; 

3. доноси опште акте Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине: 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ССПС, 
- Правилник о раду ССПС, 
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ССПС, 
- Правилник о наградама и признањима ССПС, 
- Правилник о раду са националним селекцијама, 
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ССПС, 
- Правилник о регистрацији и прелазним роковима ССПС, 
- Дисциплински правилник ССПС, и друге правилнике; 

4. именује и разрешава техничког секретара ССПС, на предлог председника или 
генералног секретара; 

5. преноси права и обавезе са генералног секретара на техничког секретара; 
6. одређује висину накнаде за рад лицима ангажованим у Савезу; 
7. именује и разрешава спортског директора ССПС, на предлог Стручног савета ССПС; 
8. именује и разрешава раднике Секретаријата ССПС; 
9. именује и разрешава председника Стручног савета ССПС; 
10. именује чланове Стручног савета ССПС, на предлог председника Стручног савета, и 

разрешава чланове Стручног савета ССПС; 
11. на предлог Стручног савета именује и разрешава националног селектора; 
12.  именује и разрешава тренере репрезентација и чланове стручних штабова 

националних селекција, на предлог стручних служби ССПС; 
13. утврђује предлог финансијског плана; 
14. предлаже кандидатуре за организовање великих међународних такмичења; 
15. одређује делегате ССПС на међународним скуповима и представнике ССПС у домаћим 

и међународним организацијама у којима је ССПС члан; 
16. доноси програме рада за све националне селекције, на предлог стручних служби 

ССПС; 
17. усваја завршни рачун ССПС; 
18. усваја Правилник о организацији такмичења; 
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19. доноси календар такмичења за сва такмичења која организује ССПС и усваја календар 
међународних такмичења, на предлог националног селектора, спортског директора или 
Стручног савета; 

20. образује своје органе и радна тела и именује и разрешава њихове чланове; 
21. на предлог стручних комисија доноси правилнике о статусу судија у синхроном 

пливању, о суђењу на такмичењима и статусу других службених лица; 
22. утврђује листу предлога за међународне судије; 
23. одређује судије за међународна такмичења; 
24. утврђује услове и критеријуме за учешће на такмичењима која организује ССПС; 
25. одлучује о свим битним питањима, уколико овим статутом није друкчије одређено: о 

оснивању предузећа и пословној сарадњи, расподели средстава прибављених 
донацијама и спонзорством, обављању делатности ССПС, прибављању, употреби и 
располагању непокретном имовином, коришћењу објеката, учешћу ССПС на спортским 
такмичењима, материјалним и новчаним наградама, висини чланарине за чланове 
ССПС, инвестицијама које нису утврђене плановима и програмима ССПС; 

26. прати активности, рад и резултате рада стручног штаба и резултате на такмичењима, 
покреће и износи актуелна питања и проблеме пред надлежне органе; 

27. припрема седнице Скупштине ССПС и предлаже одлуке из надлежности Скупштине; 
28. именује и разрешава председнике и чланове комисија које формира и доноси опште 

акте о делокругу рада тих комисија; 
29. доноси одлуке које су од интереса за очување и развој синхроног пливања у Републици 

Србији; 
30. усваја мере за спречавање негативних појава у синхроном пливању (допинг, насиље, 

расизам и дискриминација, недолично понашање, лажирање спортских резултата); 
31. доноси одлуке у погледу медицинске заштите спортиста; 
32. у складу са законом, даје сагласност за учешће клубова и пливачица на међународним 

спортским приредбама; 
33. доноси одлуку о вршењу послова стручног оспособљавања за обављање одређених 

стручних послова у синхроном пливању; 
34. доноси одлуку о упућивању спора на СА ОКС или СА Спортског савеза Србије; 
35. именује и разрешава арбитре у СА ОКС; 
36. врши друге послове утврђене овим статутом и општим актима ССПС; 
37. предузима друге активности и мере на основу овлашћења Скупштине. 

УО може да пренесе своја овлашћења на председника ССПС, на једног или више 
својих чланова, као и на комисије и радна тела које је образовао. 

УО може да донесе одлуку ако је присутно више од половине укупног броја чланова. 
У случају да УО нема кворум потребан за одлучивање, председник, односно 
Потпредседник ће сазвати најкасније у року од 3 (три) дана нову седницу са истим дневним 
редом. 

УО одлучује простом већином гласова присутних чланова, а у случају поделе 
одлучује глас председника. 

УО може у складу са пословником, на писани предлог председника одлучивати и 
изјашњавањем чланова у писаној форми, осим када се одлучује о усвајању општих аката. 

Уколико члан УО не одговори на предлог одлуке председника у остављеном року, 
сматраће се да је дао сагласност. 

УО може у складу са пословником, о хитним питањима, осим када се одлучује о 
усвајању општих аката, одлучивати и на тзв. електронској седници (коришћењем 
електронских средстава комуникације). 

 

Председник 

 

Члан 40. 

Председник ССПС је по функцији председник УО ССПС, председник Скупштине 
ССПС и заступник ССПС и бира се у складу са законом и Статутом ССПС. 
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Председника ССПС именује и разрешава Скупштина ССПС на основу предлога 
чланова ССПС. 

Мандат председника ССПС траје 4 (четири) године и може бити поново изабран на 
исту функцију. 

Кандидат за председника мора бити држављанин Републике Србије и потпуно 
пословно способно физичко лице. 

Кандидатата за председника може да предложи најмање 1 (један ) члан Скупштине, с 
тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника. 

Кандидати за председника дужни су да поднесу предлог свог програма рада и своју 
радну биографију, најмање 5 (пет) дана пре изборне Скупштине Савеза, Секретаријату 
Савеза који је дужан да их проследи свим редовним члановима Скупштине. 

Председнику ССПС престаје функција пре истека времена на коју је изабран 
оставком или разрешењем. 

Уколико председник ССПС поднесе оставку, његове послове преузима 
потпредседник ССПС, који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину која ће се 
одржати најкасније 30 дана од дана подношења оставке. 

Уколико је председник ССПС једини законски заступник ССПС, а дао је оставку, у 
обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог 
заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке, у складу са законом. 

Уколико у року од 30 дана не буде иманован други законски заступник ССПС, 
поступаће се у складу са важећим законом. 
 

Члан 41. 

Председник ССПС: 

- представља и заступа ССПС у земљи и иностранству, у границама овлашћења 
утврђених овим статутом и општима актима ССПС; 

- предлаже чланове УО; 

- предлаже именовање генералног секретара и техничког секретара; 

- сазива седнице Скупштине ССПС и њима председава; 

- утврђује предлоге општих аката и одлуке које доноси УО ССПС; 

- руководи радом ССПС и усклађује активности органа ССПС; 

- организује, усмерава и координише сарадњу са надлежним државним органима и 
другим органима и организацијама;  

- остварује спортску сарадњу са домаћим и међународним организацијама; 
- одобрава службена путовања у иностранство; 
- наредбодавац је за извршење финансијског плана; 
- одобрава висину накнаде стручним саветницима ССПС; 

- у односу на запослене и радно ангажована лица у Секретаријату ССПС, има положај, 
односно овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује 
радни односи; 

- обавља друге послове одређене Статутом и актима ССПС, као и послове које му 
повере Скупштина и УО ССПС; 

- доноси одлуку о запошљавању и закључује уговоре о раду, као и о престанку рада 
запослених. 

Председник ССПС може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на друго 
лице које он овласти. 

Председник ССПС сазива седнице УО ССПС и руководи њиховим радом. 

Председник ССПС сазива седнице УО ССПС по својој иницијативи, као и на захтев 
генералног секретара ССПС или једне трећина чланова УО ССПС. 

Председник ССПС остварује увид у рад органа ССПС. 
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Председник ССПС установљава сталне и повремене комисије, односно радне групе, 
када сматра да је то неопходно, одређује њихове задатке, именује њихове чланове и 
одлучује о њиховом распуштању, када оцени да су извршили задатке. 

 

Члан 42. 

Председник ССПС је заступник ССПС у правном промету са трећим лицима. 

Правни послови које председник ССПС закључи у име и за рачун ССПС, обавезују 
ССПС и ако нису у оквиру циљева ССПС, осим ако ССПС докаже да је треће лице знало да 
је тај посао изван циљева ССПС или је према околностима случаја могло знати. 

Одредбе Статута ССПС које ограничавају овлашћења председника ССПС немају 
правно дејство према трећим лицима. 

 

Члан 43. 

Председник ССПС је дужан да информише Скупштину и УО ССПС о активностима и 
делатностима ССПС и његовом финансијском пословању. 

 
Потпредседник 

 
Члан 44. 

УО, на предлог председника ССПС, из реда чланова УО бира потпредседника 
ССПС. 

Потпредседник ССПС замењује председника ССПС у пословима руковођења радом 
УО ССПС, и то у случају његове спречености или одсуства, у свим правима и обавезама у 
вези са радом УО и обавља све друге послове и задатке које на њега пренесе председник 
ССПС. Потпредседник ССПС руководи седницом Скупштине ССПС у одсуству 
председника ССПС. 

Потпредседник ССПС заједно са председником ССПС и генералним секретаром 
ССПС, координише сарадњу ССПС са ФИНА, ЛЕН, ОКС, Спортским савезом Србије, 
територијалним гранским савезима синхроног пливања у Републици Србији, општинским, 
градским, покрајинским и републичким органима и осталим међународним спортским 
организацијама. 
 

Генерални секретар 

 

Члан 45. 

Генерални секретар ССПС врши све послове који према прописима или овом 
статуту или по природи ствари спадају у делокруг и надлежности пословодног органа 
правног лица. 

Генерални секретар ССПС је одговоран за реализацију послова у вези са 
спровођењем одлука и закључака органа ССПС. 

У остваривању послова из свог делокруга, генерални секретар ССПС је заступник 
ССПС у правном промету са трећим лицима. Генерални секретар је одговоран за 
законитост рада и пословања ССПС. 

За свој рад генерални секретар ССПС одговара УО ССПС. 

Генерални сенретар може пренети одређене послове из свог делокруга на 
техничког секретара или друга лица у ССПС која он овласти. 

Генерални секретар ССПС може: 

- засновати професионални радни односу у ССПС за време трајања мандата, 

- закључити уговор о делу са ССПС за време трајања мандата, или 

- волонтерски обављати своје обавезе за време трајања мандата. 
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Генералног секретара ССПС бира и разрешава Скупштина ССПС, на предлог 
председника ССПС, на мандат у трајању од 4 (четири) године и може бити поново изабран 
на исту функцију 

 

Члан 46. 

Генерални секретар ССПС: 

- представља и заступа ССПС у земљи и иностранству, у границама овлашћења 
утврђених овим статутом и општима актима ССПС; 

- организује и руководи процесом рада и пословања ССПС; 

- предлаже основе пословне политике, план и програм рада и мере за њихово 
спровођење; 

- одлучује о коришћењу средстава према финансијском плану ССПС; 

- предлаже Управном одбору ССПС: 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
- Правилник о раду ССПС, 
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ССПС, 
- Правилник о наградама и признањима ССПС, 
- Правилник о раду са националним репрезентацијама, 
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ССПС, 
- Правилник о регистрацији и прелазним роковима ССПС, 
- Дисциплински правилник ССПС, и друге правилнике; 

- обавља друге послове предвиђене овим статутом и послове који су прописима 
стављени у надлежност пословодног органа; 

- у року од 15 (петнаест) дана од доношења правилника, одлука и других аката којима 
се регулишу спортска правила у оквиру ССПС, доставља примерак тих аката 
министарству надлежном за спорт; 

- доставља надлежном органу предлог годишњег програма финансирања или 
суфинансирања активности ССПС, ради остваривања циљева и задатака од општег 
интереса у синхроном пливању; 

- доставља надлежном органу предлог годишњег програма давања стипендија за 
спортско усавршавање и организацију кампова за перспективне синхроне 
пливачице; 

- доставља надлежном органу предлог програма организовања великих 
међународних спортских такмичења на територији Републике Србије; 

- у складу са законом, доставља надлежним органима извештаје са потребном 
документацијом о остваривању годишњег програма или делова програма 
финансирања или суфинансирања активности ССПС, и коришћењу средстава 
буџета Републике Србије; 

- организује, контролише и усклађује процес рада и пословања у органима, телима и 
службама ССПС; 

- предлаже пословну политику и реализује утврђену пословну политику ССПС; 

- одлучује о инвестицијама које су утврђене планским актима ССПС; 

- организује рад Секретаријата ССПС; 

- предлаже попуњавање других радних места у Секретаријату ССПС; 

- предлаже висину накнаде лицима ангажованим у Савезу; 

- извршава одлуке Скупштине и УО ССПС; 

- обавља послове комуникације са иностранством; 

- одобрава службена путовања у земљи и иностранству; 

- учествује у раду Скупштине и УО ССПС; 
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- учествује у организацији и спровођењу свих такмичења које приређује ССПС; 

- обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим статутом и другим 
актима ССПС. 

У случају одсутности или спречености генералног секретара, замењује га технички 
секретар или лице које одреди УО ССПС. 
 

Члан 47. 

За генералног секретара може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

- стручну спрему предвиђену Правилником о унутрашњој организацији и 
ситематизацији радних места у ССПС, а у складу са законом којим се уређује област 
спорта; 

- најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима са посебним 
овлашћењима и одговорностима (руководећој позицији); 

- најмање пет година радног искуства у спорту, и то при клубовима, школама или 
другим спортским организацијама, територијалним гранским савезима или стручним 
удружењима; 

- познавање синхроног пливања као спорта; 

- знање једног страног језика; 

- знање рада на рачунару; 

- да нема сметњи предвиђених законом. 

 

Технички секретар 

 

Члан 48. 

Технички секретар: 

- обавља административне послове (завођење и дистрибуција поште, 
дактилографски послови, евиденција путних налога, матична евиденција 
запослених, пријаве и одјаве радника, издавање разних потврда, уверења, решења 
и сл, заказивање састанака, вођење записника, израда разних прегледа и др); 

- може представљати и заступати ССПС у земљи и иностранству по одобрењу 
председника ССПС у границама овлашћења утврђених Статутом и општим актима 
ССПС; 

- учествује у организацији и спровођењу свих такмичења које приређује ССПС, 
уколико није именован генерални секретар ССПС; 

- врши оперативну реализацију пословања ССПС по налогу председника и 
генералног секретара. 

Техничког секретара именује и разрешава УО ССПС, на предлог председника. 

 

Члан 49. 

За техничког секретара може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

- стручну спрему предвиђену Правилником о унутрашњој организацији и 
ситематизацији радних места у ССПС, а у складу са законом којим се уређује област 
спорта; 

- најмање три године радног искуства у организацији рада у спорту, и то при 
клубовима, школама или другим спортским организацијама, територијалним 
гранским савезима или стручним удружењима; 

- познавање синхроног пливања као спорта; 

- основно знање једног страног језика; 
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- знање рада на рачунару; 

- да нема сметњи предвиђених законом. 

 

Спортска арбитража 
 

Члан 50. 

Решавање спорова између Савеза и члана Савеза, односно лица у надлежности Савеза 
може уговором бити поверено Сталној спортској арбитражи ОКС или Сталном 
арбитражном суду Спортског савеза Србије. 

 

Члан 51. 

Чланови Савеза као и органи Савеза дужни су да пруже СА помоћ у раду; да не 
ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход; да на захтев СА доставе 
информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву за учешће у поступку; да 
поштују и извршавају одлуке СА. Чланови и органи Савеза не смеју у јавности 
омаловажавати СА или њене одлуке. 

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај. 
Члан Савеза, односно члан органа Савеза је обавезан да донесе све одлуке које су 

потребне за извршење коначне одлуке СА, укључујући и измене и допуне оспореног општег 
акта или одлуке. 

 

IX СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Члан 52. 

Председник ССПС, запослени у ССПС, чланови органа ССПС из члана 25. овог 
статута, као и сви чланови органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС, дужни су да 
поступају савесно, пажљиво и одговорно према ССПС, у складу са законом и општим 
актима ССПС. 

 

Члан 53. 

Председник ССПС, запослени у ССПС, чланови органа ССПС из члана 25. овог 
статута, као и сви чланови органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС, не могу 
директно или индиректно бити ангажовани у другој конкурентској спортској организацији. 

Сукоб интереса из става 1. овог члана постоји ако је председник ССПС или 
запослени у ССПС, члан органа ССПС из члана 25. овог статута, као и члан органа који 
чине стручно-оперативни рад у ССПС, односно члан његове породице (супружник, крвни 
сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ или 
усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства): 

- уговорна страна у правном послу са ССПС; 

- власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или 
радње које закључује уговор са ССПС или које има финансијске интересе у том 
послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на 
пословање члана органа ССПС или члан органа који чине стручно-оперативни 
рад у ССПС, односно председника ССПС, супротно интересу ССПС; 

- под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има 
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може 
очекивати да то утиче на пословање члана органа ССПС и члан органа који чине 
стручно-оперативни рад у ССПС, односно председника ССПС, супротно 
интересу ССПС. 

Уговор између председника ССПС и ССПС може да се закључи по одобрењу УО 
ССПС. 
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У случају повреде сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 1. и 2. овог члана 
ССПС има право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун 
признају као послови извршени за рачун ССПС. 

У случају сукоба интереса између председника ССПС и ССПС, заступање ССПС 
обавља генерални секретар. 

 

Члан 54. 

Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене 
дужности, као и за следећа кривична дела: убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, 
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и др. погодности, изнуда, 
уцена и зеленаштво, као и за кр. дела прописана законом који се односи на спречавање 
насиља и недоличног понашања на спорским приредбама, не могу вршити функције 
председника ССПС, ликвидатора или чланова органа ССПС и чланова органа који чине 
стручно-оперативни рад у ССПС, док трају правне последице осуде. 

 

Члан 55. 

Председник ССПС, чланови органа ССПС из члана 25. овог статута, као и чланови 
органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС, одговарају солидарно за штету коју 
својом одлуком проузокују ССПС, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом 
непажњом. 

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови органа ССПС односно 
чланови органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС који су били против доношења 
штетне одлуке или су били уздржани. 

Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока 
од 3 (три) године од дана доношења штетне одлуке. 

 

Члан 56. 

Председник ССПС, члан органа ССПС из члана 25. овог статута, односно члан 
органа који чини стручно-оперативни рад у ССПС, нема право гласа на седници органа, кад 
се одлучује о: 

- покретању спора или одустајању од спора против њега; 

- одобравању послова између њега и ССПС у случају сукоба интереса, односно 
постојања личног интереса при одлучивању; 

- његовој одговорности или разрешењу. 

 

Члан 57. 

Председник ССПС, чланови органа ССПС из члана 25. овог статута, односно 
чланови органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС који намерно или нехатно 
поступе супротно Статуту и другим општим актима ССПС, одлукама органа или 
овлашћених лица ССПС или повреде углед ССПС могу дисциплински одговарати и бити 
кажњена у складу са Дисциплинским правилником ССПС. 

 

X СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ РАД 
 

Члан 58. 

Стручни рад у ССПС обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту који 
испуњавају услове утврђене законом, и то у свему у складу са важећим законом, 
подзаконским прописима и актима ССПС. 

Стручни рад у ССПС и код чланова ССПС могу да обављају искључиво лица која 
имају одговарајуће спортско звање у складу са важећим законом (спортски стручњаци и 
стручњаци у спорту). 
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Спортски стручњаци из става 2. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у 
складу са законом и општим актима ССПС. 

Стручни рад у ССПС обавља се кроз организовање, рад и ангажовање спортских 
стручњака и стручњака у спорту у оквиру органа и тела ССПС. 

Стручни рад може се обављати кроз функције и делокруг: 

- спортског директора 

- Стручног савета 

- стручног саветника 

- Судијске комисије 

- Тренерске комисије  

- других комисија и тела, које по указаној потреби може основати УО ССПС. 

 

Члан 59. 

Председника и чланове органа из члана 58. овог статуа бира и разрешава УО 
ССПС, према указаним потребама. 

 

Спортски директор 

 

Члан 60. 

Спортског директора ССПС именује и разрешава УО ССПС, на предлог Стручног 
савета ССПС на период од 4 (четири) године и може бити поново изабран на исту 
функцију. 

Спортски директор може обављати послове у професионалном радном односу у 
ССПС, закључивањем уговора о раду, у складу са законом. 

Уколико Спортски директор не обаваља послове у професионалном односу, са 
ССПС може закључити уговор о стручном ангажовању. 
 

Члан 61. 

За спортског директора ССПС може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 

- стручну спрему предвиђену Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у ССПС, а у складу са важећим законом; 

- три године радног искуства на пословима и радним задацима са посебним 
овлашћењима и одговорностима (руководећој позицији) у синхроном пливању; 

- знање једног страног језика; 

- знање рада на рачунару; 

- да нема сметњи предвиђених законом. 

 

Члан 62. 

Спортски директор ССПС: 

- иницира, координише, контролише и одговоран је Управном одбору за рад органа из 
домена спортско-оперативног дела ССПС; 

- координира у обезбеђењу средстава и стара се о стварању услова за спровођење 
програма националних репрезентација; 

- спроводи мере за унапређење спортске сарадње ССПС; 

- усаглашава планове и програме стручног рада ССПС; 

- успоставља и спроводи организацију, технологију и стратегију стручног рада; 
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- предлаже основе спортске политике ССПС; 

- предлаже Правилник о раду са националним репрезентацијама; 

- предлаже, заједно са Судијском комисијом категоризацију судија; 

- предлаже, заједно са Судијском комисијом листу за међународне судије и листу 
судија за међународна такмичења; 

- учествује у спровођењу међународне политике у вези са наступом на такмичењима; 

- обавља све послове за које га овласти УО ССПС. 

Делокруг рада спортског директора ближе се уређује Правилником о раду са 
националним репрезентацијама. 

 

Национални селектор 

 

Члан 63. 

Национални селектор ССПС је лице одговорно за рад свих националних репрезентација. 

Националног селектора именује и разрешава УО ССПС на предлог Стручног савета 
ССПС, или председника ССПС а на мандатни период од 4 (четири) године (олимпијски 
циклус). 

Делокруг рада националног селектора дефинисан је Правилником о раду са 
националним репрезентацијама. 

Национални селектор може са ССПС закључити уговор о раду, у складу за законом 
или уговор о стручном ангажовању. 

 

Тренери националних репрезентација 
 

Члан 64. 
Тренере сваке категорије националних репрезентација именује и разрешава УО 

ССПС на предлог Стручног савета. УО може именовати тренере националних 
репрезентација и уколико није именовао националног селектора. 
 

Стручни савет 

 

Члан 65. 

Стручни савет ССПС се образује у циљу спровођења стручне политике ССПС и 
чине га председник Стручног савета и најмање 2 (два) а највише 4 (четири) члана које 
именује и разрешава УО ССПС, на предлог председника Стручног савета ССПС. 

Мандат председника и чланова Стручног савета ССПС траје 4 (четири) године. 

Мандат председника и члана Стручног савета ССПС престаје пре истека времена 
на које је изабран 

- ако поднесе оставку; 

- ако га опозове УО ССПС због непридржавања Статута и других општих аката ССПС, 
због неуредног присуствовања седницама Стручног савета ССПС, односно због 
незадовољавајућег учинка у раду; 

- услед смрти и других оправданих разлога. 

. 

 

Члан 66. 

Стручни савет ССПС: 
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- предлаже УО ССПС планове и програме рада за све националне репрезентације 
ССПС, а УО ССПС доноси одлуку о финасијској могућности њихове реализације 
истих; 

- предлаже националног селектора ССПС; 

- на предлог националног селектора усваја листу тренера националних 
репрезентација и чланова стручних штабова националних селекција; 

- анализира и оцењује стручни рад у свим националним репрезентацијама; 

- даје предлог Правилника о раду са националним репрезентацијама; 

- реализује програм стручно-педагошког рада са свим националним 
репрезентацијама; 

- предлаже мере за унапређење синхроног пливања на нивоу ССПС; 

- предлаже јединствене основе система такмичења; 

- предлаже списак стипендиста; 

- руководи стручно-педагошким радом у ССПС и предузима мере за побољшање тог 
рада кроз организацију семинара и стручних предавања; 

- покреће иницијативу за решавање питања од интереса за развој и унапређење 
синхроног пливања; 

- разматра сва питања од значаја за синхроно пливање и предлаже одговарајуће 
мере и активности; 

- разматра питања давања сагласности клубовима и пливачицама за учестовање на 
међународним спортским приредбама; 

- утврђује услове и критеријуме у погледу вршења послова стручног оспособљавања 
за обављање одређених стручних послова у синхроном пливању. 

Делокруг Стручног савета ССПС, рад и функционална организација ближе се уређују 
Правилником о раду са националним репрезентацијама. 

 

Стручни саветник 

 

Члан 67. 

Председник ССПС може именовати спортског стручњака, са степеном образовања у 
складу са важећим законом којим се уређује област спорта за стручног саветника у циљу 
спровођења стручне политике ССПС. 

 

Дисциплинска комисија 

 

Члан 68. 

Дисциплинска комисија (у даљем тексту: ДК) спроводи дисциплински поступак и 
изриче дисцплинске казне против чланова ССПС, синхроних пливачица, судија, тренера, 
председника ССПС, чланова органа ССПС из члана 25. овог статута, односно органа који 
чине стручно-оперативни рад у ССПС, запослених у ССПС и свих других лица која се 
активно баве синхроним пливањем у складу са законом, Статутом ССПС и другим општим 
актима ССПС. 

Председника ДК ССПС именује и разрешава Скупшина ССПС на предлог 
председника или чланова Скупштине. 

На одлуку ДК незадовољна страна која учествује у дисциплинском поступку има 
право жалбе Управном одбору, у року од 7 (седам) дана од дана пријема одлуке. 

Делокруг рада ДК ССПС се ближе одређује Дисциплинским правилником ССПС. 
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УО ССПС ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак који спроводи ДК ССПС, као дисциплински орган ССПС. 

ДК ССПС броји најмање 3 (три) члана. 

За председника и чланове ДК ССПС не може бити изабрано лице које је члан УО, 
Судијске комисије нити Тренерске комисије ССПС. Уколико председник или члан ДК ССПС 
буде изабран на неку од наведених функција, функција председника или члана ДК ССПС 
му престаје даном избора. 

ДК ССПС одлучује искључиво на основу закона, Дисциплинског правилника ССПС, 
Статута  и других општих аката ССПС. 
 

Члан 69. 
Дисциплинска санкција се не може изрећи лицу против кога се води дисциплински 

поступак, уколико то лице није криво, као ни за прекршај који пре него што је учињен није 
био општим актом Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за који није била 
прописана казна, ако законом није друкчије одређено. 

Лице против кога се води дисциплински поступак има право на вођење поступка без 
одуговлачења и са што мање трошкова, независност, стручност и непристрасност ДК 
ССПС, браниоца о личном трошку, изјашњење и извођење доказа, писану и образложену 
одлуку и жалбу. 
 

Судијска комисија 

 

Члан 70. 

Судијска комисија обавља послове везане за судијска питања у ССПС. 

Судијску комисију именује и разрешава УО ССПС на предлог Удружења судија или 
спортског директора ССПС. 

Судијску комисију ССПС чине 3 (три) члана, од којих је један председник Судијске 
комисије ССПС. 

За председника и чланове Судијске комисије ССПС не може бити изабрано лице 
које је члан Тренерске комисије и ДК ССПС. Уколико председник или члан Судијске 
комисије ССПС буде изабран на неку од наведених функција, функција председника или 
члана Судијске комисије ССПС му престаје даном избора. 

Чланови Судијске комисије ССПС морају бити испитане судије у синхроном пливању 
и пожељно је да се налазе на међународним ФИНА и ЛЕН листама. 

Један од чланова Судијске комисије ССПС може бити председник Удружења судија и 
тај члан не мора бити на међународним ФИНА и ЛЕН листама. 

Делокруг рада Судијске комисије ССПС ближе је уређан Правилником Удружења 
судија. 

 

Тренерска комисија 

 

Члан 71. 

Тренерска комисија обавља послове везане за тренерска питања у ССПС. 

Тренерску комисију именује и разрешава УО ССПС на предлог Удружења тренера 
или спортског директора Савеза. 

Тренерску комисију ССПС чине 3 (три) члана, од којих је један председник Тренерске 
комисије ССПС. 

За председника и чланове Тренерске комисије ССПС не може бити изабрано лице 
које је члан Судијске комисије и ДК ССПС. Уколико председник или члан Тренерске 
комисије ССПС буде изабран на неку од наведених функција, функција председника или 
члана Тренерске комисије ССПС му престаје даном избора. 
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Чланови Тренерске комисије ССПС морају бити тренери са важећом дозволом за 
рад, у складу са актима ССПС и законом којим се уређује област спорта. 

Један од чланова Тренерске комисије ССПС може бити председник Удружења 
тренера. 

Делокруг рада Тренерске комисије ССПС ближе је уређен Правилником Удружења 
тренера. 

 

Други облици организовања и рада 

 

Члан 72. 

У оквиру ССПС, као посебан облик активности и интересног повезивања, могу 
деловати следеће организације и комисије: 

- Међународна комисија 

- Медицинска комисија 

- Удружење судија 

- Удружења тренера 

 

Међународна комисија 
 

Члан 73. 

Међународна комисија ССПС може бити основана и задужена је за праћење 
међународне политике ССПС и збивања у међународним асоцијацијама. 

Међународну комисију бира и разрешава УО ССПС на предлог председника ССПС. 

Међународну комисију ССПС чине председник Међународне комисије ССПС, 
спортски директор ССПС, генерални секретар ССПС и потребан број чланова које именује 
и разрешава УО ССПС, на предлог Међународне комисије ССПС. 

Председника Међународне комисије ССПС бира и разрешава УО ССПС. 

Делокруг рада Међународне комисије ССПС утврђен је посебном Одлуком о раду 
Међународне комисије ССПС. 

 

Медицинска комисија 
 

Члан 74. 

Медицинска комисија ССПС може бити основана и задужена је за праћење 
превентиве и медицинске заштите чланова репрезентативних селекција ССПС. 

Медицинску комисију ССПС чине председник Медицинске комисије ССПС и 
потребан број чланова, које именује и разрешава УО ССПС. 

Делокруг рада Медицинске комисије ССПС утврђен је Правилником о раду са 
националним репрезентацијама. 

 

Удружење судија 

 

Члан 75. 

Удружење судија је обавезни облик интересног повезивања судија у синхроном 
пливању. 

Унутрашња организација, права и обавезе чланова уређују се Правилником 
Удружења судија ССПС, на који даје сагласност УО ССПС, као и другим општим актима. 
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Удружење тренера 

 

Члан 76. 

Удружење тренера је обавезни облик интересног повезивања тренера синхроног 
пливања. 

Унутрашња организација, права и обавезе чланова, као и начин деловања на 
унапређењу струке и заштити интереса стручних кадрова уређују се Правилником 
Удружења тренера ССПС, на који даје сагласност УО ССПС, као и другим општим актима. 

 
XI СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

Члан 77. 

Секретаријат ССПС обавља стручне, административне и помоћне послове у ССПС. 

Генерални секретар ССПС уређује организацију, рад и делокруг Секретаријата 
предлажући УО ССПС Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у ССПС. 

За обављање одређених послова ССПС може ангажовати специјализоване 
организације и стручне појединце. 

 

Члан 78. 

У Секретаријату се обезбеђује вођење базичних матичних евиденција чланова 
ССПС, спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских 
резултата, као и вођење других евиденција у складу са прописима односно посебним 
одлукама органа ССПС. 

Свака промена података које се евидентира у матичним евиденцијама, мора се 
пријавити Секретаријату ССПС у року од 15 (петнаест) дана од настанка промене. 

О стручном раду у ССПС воде се евиденције у складу са прописима и општим 
актима ССПС. 

 

Члан 79. 

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених и радно ангажованих 
лица у Секретаријату ССПС, остварују се на основу закона, подзаконских прописа и општих 
аката ССПС. 

Генерални секретар је руководилац Секретаријата ССПС. 

 

Члан 80. 

Делокруг Секретаријата ССПС и број извршилаца послова и задатака уређују се 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ССПС. 

Генерални секретар ССПС је руководилац Секретаријата ССПС у смислу прописа о 
радним односима према запосленима. 

 

 

XII ОПШТИ АКТИ ССПС 
 

Члан 81. 

У ССПС доносе се обавезујући општи акти, за које се у надлежним органима оцени 
да је њихово доношење потребно и целисходно ради нормативног уређивања одређених 
питања и односа. 
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Општи акти ССПС су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују 
одређена питања. 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине ССПС 
најмање 15 (петнаест) дана пре одржавања Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измене и допуне Статута достављају се 
Скупштини ССПС писано најкасније 3 (три) дана пре седнице Скупштине. 

Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од укупног броја 
чланова Скупштине ССПС. 

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута, као и доношење 
других општих аката из надлежности Скупштине ССПС доносе се у поступку предвиђеном 
Пословником о раду Скупштине ССПС. 

Општи акти ССПС ступају на снагу по правилу осмог дана од дана објављивања у 
просторијама или на интернет презентацији ССПС. 

Сваки члан ССПС има право да добије примерак Статута ССПС, као и друга општа 
акта. 

 

Члан 82. 

Статут и други општи акти ССПС непосредно се примењују на све чланове ССПС, 
односно лица која су непосредно или посредно обухваћена надлежностима Савеза. 

Статут и други општи акти члана ССПС морају бити у сагласности са Статутом и 
општим актима ССПС.  

У случају несагласности општег акта ССПС и Статута примениће се одредбе 
Статута. 

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана ССПС са 
одредбом Статута и општег акта ССПС, непосредно се примењује одредба Статута, 
односно општег акта ССПС, у складу са законом којим се уређује област спорта. 
 

Члан 83. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у ССПС, морају 
бити у складу са општим актом ССПС и законом, а у супротном су ништаве. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова ССПС, морају бити у 
складу са законом, Статутом ССПС и статутом члана ССПС, а у супротном су ништаве. 

Лица у ингеренцији ССПС су дужна да пре покретања, у складу са законом, судског 
спора за утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана, поднесу жалбу, 
односно ревизију на спорну одлуку и то СА. 

 

XIII ЈАВНОСТ РАДА, ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА 
 

Члан 84. 

Рад Савеза за синхроно пливање Србије је јаван. 

Начин обавештавања јавности о раду ближе се уређује посебном одлуком УО 
ССПС. 

 

Члан 85. 

За обавештавање јавности овлашћени су у првом реду председник и генерални 
секретар ССПС, као и сва друга званична лица ССПС, поштујући начела и циљеве ССПС 
утврђене Статутом. 

Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника средстава јавног 
информисања на седницама органа, односно на организованим конференцијама за 
штампу, путем саопштења, позива и објављивања информација средствима јавног 
информисања и преко интернета, о чему одлучују органи ССПС. 

Представник ССПС који даје податке и информације у вези са радом ССПС, 
одговоран је за њихову тачност. 
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Ставове ССПС, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само 
изабрани функционери ССПС. 
 

Члан 86. 

Пословну односно службену тајну представља свака исправа, податак и 
информација о ССПС и раду ССПС чије би саопштавање могло угрозити или отежати 
остваривање програма и планова, циљева и задатака ССПС или чије неовлашћено 
изношење трећим лицима може нанети штету ССПС. 

Оцену о степену тајности података и информација у смислу претходног става дају 
председник ССПС одговарајућом писаном одлуком, и одређивањем који се подаци и 
информације сматрају пословном тајном, у складу са законом. 

Дужност свих чланова ССПС и запослених радника ССПС је да чувају пословну и 
службену тајну ССПС, чак и по престанку радног односа или чланства у ССПС. 

 

Члан 87. 

Одавање пословне и службене тајне одређене у складу са овим статутом 
представља тешку повреду радне обавезе односно обавезе која проистиче из чланства, за 
коју се обавезно изриче мера престанка радног односа и удаљење из ССПС, односно мера 
искључења из чланства ССПС. 

Проглашену пословну односно службену тајну могу саопштавати надлежним 
државним органима искључиво председник ССПС, односно лице које он за то изричито 
овласти. 

Председник ССПС, односно лице које он за то изричито овласти, може саопштавати 
пословне и службене тајне лицима, органима и организацијама којима се могу саопштити 
на основу прописа или на основу овлашћења и одговорности функција које врше, или 
положаја на коме се налазе. 

УО ССПС може по потреби донети посебан акт о пословној тајни. 

 

Члан 88. 

ССПС има интернет презентацију (страницу) на којој се објављују општи акти ССПС, 
као и друге информације у складу са законом којим се уређује област спорта. 

Интернет презентација ССПС је службено гласило ССПС. 

ССПС може имати и своје штампано гласило у складу са одлуком УО ССПС. 

 
XIV СРЕДСТВА, ФОНДОВИ И РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 89. 

ССПС стиче имовину, материјална и финансијска средства под условима и на начин 
у складу са важећим прописима. 

Чланови ССПС не уносе своју имовину у имовину ССПС. 

Имовина ССПС се не може делити члановима ССПС. 

Члановима ССПС се могу давати накнаде оправданих трошкова насталих 
остваривањем статутарних циљева ССПС. 

Одлуку о давању накнада оправданих трошкова из претходног става доноси УО 
ССПС. 

 

Члан 90. 

За остваривање својих циљева и задатака ССПС остварује материјална и 
финансијска средства: 
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1. од чланарине и котизација чланова ССПС, на основу програма ССПС и 
финансијског плана; 

2. организовањем маркетиншко-пропагандних и других активности у складу са 
законом (реклама, спонзорство, донације, услуге и сл); 

3. од дародаваца, субвенција, покровитеља и добровољних прилога, поклона и 
завештања; 

4. oд јавних прихода; 

5. од закупнина, дивиденди и камата на улоге; 

ССПС може остварити приходе, када је то дозвољено законом који регулише ове 
области: 

1. од продаје телевизијских права; 

2. из других извора у складу са прописима. 

ССПС остварује приходе и од привредних друштава и других правних лица чији је 
оснивач у складу са законом или којима повери обављање појединих комерцијалних 
послова, ради прибављања средстава за остваривање својих статутарних циљева. 

У случају потребе УО ССПС ће донети правилник којим ће ближе уредити 
материјално-финансијско пословање ССПС. 

 

Члан 91. 

Приходи и расходи ССПС утврђују се годишњим финансијским планом ССПС. 

ССПС одговара за своје обавезе свим својим средствима. 

 

Члан 92. 

Пословни резултат ССПС исказује се и утврђује у складу са прописима. 

О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка одлучује УО ССПС 
у складу са прописима. 

 

Члан 93. 

Из остварене пословне добити ССПС може формирати фонд обавезне резерве 
ради покрића губитака и других потреба. 

ССПС може формирати и друге фондове у складу са законом. 

О формирању фондова одлуку доноси УО ССПС. 

Одлуком о формирању фонда ближе се уређују извори средстава за фонд, као и 
услови и начин располагања средствима фонда. 

 

Члан 94. 

ССПС управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 
коришћење.  
 

XV ПРИЗНАЊА 

 

Члан 95. 

Посебном одлуком УО ССПС ближе се уређују сва питања која се односе на 
признања ССПС. 

 

XVI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Члан 96. 

У својим активностима и делатностима ССПС пропагира еколошке идеје и развија 
активности које доприносе заштити, очувању и унапређењу живота и здравља људи. 

Чланови ССПС, чланови органа ССПС из члана 25. овог статута, односно чланови 
органа који чине стручно-оперативни рад у ССПС, као и сви запослени у ССПС при свом 
раду дужни су да уважавају и примењују прописе и мере који се односе на заштиту и 
унапређење човекове животне и радне средине, као и да и шире и развијају концепт 
здравог и спортског живота. 

 
XVII AНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

 
Члан 97. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 
етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена законом који регулише 

материју спречавања допинга у спорту. 
Сви чланови ССПС су обавезни да поштују обавезе из важећег закона и анти-допинг 

правила. 
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 

складу са законом који регулише материју спречавања допинга у спорту и општим актима 
ССПС. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 
Законом. 
 

XVIII ПРЕСТАНАК РАДА ССПС 
 

Члан 98. 

Поред случајева утврђених законом, ССПС престаје са радом одлуком Скупштине 
ССПС коју доноси двотрећинска већина од укупног броја чланова ССПС. 

О престанку ССПС, лице које је обављало функцију генералног секретара ССПС 
или техничког секретара ССПС, дужно је да у року од 15 дана од дана престанка, обавести 
надлежни орган ради брисања из регистра. 

 

Члан 99. 

У случају престанка рада ССПС, целокупна имовина ССПС прелази на организацију 
која остварује исте или сличне циљеве као и ССПС, а ако такве организације нема, на 
ОКС. 

 
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 100. 

Општи акти ССПС и чланова ССПС, усагласиће се са одредбама овог статута , 
најкасније до 01. фебруара 2017. године, о чему се стара УО ССПС. 

До доношења аката на основу овог статута, примењиваће се акти донети на основу 
претходног статута, осим ако су у супротности са законом или овим статутом. 

 

Члан 101. 

Чланови ССПС дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са 
важећим законом којим се уређује област спорта и овим статутом, најкасније до истека 
рока за усклађивање рада, предвиђеног законом којим се уређује област спорта. 
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Чланови ССПС дужни су да након усаглашавања својих статута са законом којим се 
уређује област спорта и овим статутом, доставе ССПС један примерак свог статута у року 
од 15 (петнаест) дана од дана његовог ступања на снагу. 
 

Члан 102. 

Постојећи органи ССПС настављају са радом до истека мандата на који су бирани, 
односно именовани. 

 

Члан 103. 

У случају измене прописа који регулишу материју која је предмет овог статута, или у 
случају неодложне потребе да се одређена питања која се регулишу статутом хитно уреде 
на другачији начин, овим статутом се утврђује да је УО ССПС овлашћен, између две 
седнице Скупштине, да доношењем одговарајућих статутарних одлука привремено уреди 
поједина питања, с тим да та питања изнесе на прву наредну седницу Скупштине ССПС 
ради верификације. 

 

Члан 104. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење Статута, 
уколико самим Статутом за одређене случајеве није другачије одређено. 

 

Члан 105. 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи претходни Статут Савеза за 
синхроно  пливање Србије, са свим изменама и допунама. 

 

Члан 106. 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у просторијама ССПС 
или на званичној интернет презентацији ССПС. 

 
САВЕЗ ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ 

                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К     
 

                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                     Ива Поповић 
 
     м.п 
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