
 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА ЗА 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРЖАВНИХ 

ПРВЕНСТАВА СРБИЈЕ У 

ДАЉИНСКОМ ПЛИВАЊУ И 

ПЛИВАЊУ НА ОТВОРЕНИМ 

ВОДАМА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА ЗА 2023 

 
 

 

 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ:  

 

Члан 1. 

Приређивач и организатор државних првенстава Србије је Пливачки савез 

Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује ове 

пропозиције за текућу такмичарску годину. Државна првенства Србије одржавају се у 

складу са спортским правилима ПСС и ФИНА правилима.  

 

Члан 2. 

Државна првенства Србије у даљинском пливању у базену на 5000m:  

 

1. Појединачно државно првенство Србије на 5000 m у базену за јуниоре 1 

(такмичари рођени 2008. и 2009. године) за јуниоре 2 (такмичари рођени 

2006. и 2007. године), за јуниоре 3 (такмичари рођени 2004. и 2005. године), у 

апсолутној конкуренцији (такмичари рођени 2009. и старији) и Појединачно 

државно мастерс првенство Србије на 1500 m у базену,  

 

2. Појединачно државно првенство Србије у пливању на отвореним водама на 

5km за јуниоре 1 (такмичари рођени 2008. и 2009. године) за јуниоре 2 

(такмичари рођени 2006. и 2007. године), за јуниоре 3 (такмичари рођени 

2004. и 2005. године), у апсолутној конкуренцији (такмичари рођени 2009. и 

старији) и Појединачно државно мастерс првенство Србије у пливању на 

отвореним водама на 1,5km.  

 

Члан 3. 

Право наступа на државним првенствима Србије у пливању имају клубови, 

организације и такмичари који су задовољили следеће услове:  

 

- да су спортска удружења чланови ПСС;  

- да су такмичари регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС;  

- да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових Пропозиција за 

свако првенство Србије;  

- да су спортске организације измириле све обавезе према ПСС;  

- да су задовољили све одредбе ових Пропозиција.  

 

Члан 4. 

Сви такмичари који учествују на државним првенствима Србије, морају бити 

регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС и морају имати 

такмичарске легитимације ПСС.  

 

Члан 5. 

Такмичари, чије се име налази у стартној листи, дужни су да на помоћни старт 

носе такмичарску легитимацију и дужни су да је покажу судији на помоћном старту у 

току припреме за старт, у циљу утврђивања идентитета такмичара. У случају да 
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такмичар поменута документа не достави на увид најкасније до одласка његове групе 

на старт, биће му ускраћен наступ. Поред ускраћивања наступа, клуб ће бити кажњен 

новчано за свако појединачно непојављивање на старту у складу Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину. Врховни судија има 

обавезу да о томе обавести комесара такмичења, који све везано за догађај бележи у 

извештају.  

 

Члан 6. 

Спортска удружења која желе да њихови такмичари учествују на државним 

првенствима Србије морају измирити све обавезе према ПСС. Рок за достављање 

потврде о измирењу обавеза је најкасније 48 сати пре почетка такмичења. У случају да 

удружење не измири своје обавезе према ПСС 48 сати пре почетка такмичења, пријава 

неће бити узета у разматрање и уврштена у стартну листу. Не постоји могућност 

померања рока за измирење обавеза према ПСС.  

 

Члан 7. 

Сви такмичари који учествују на државним првенствима Србије морају имати 

потврду о утврђеној здравственој способности у складу са важећим Правилником о 

утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и 

учествовање на спортским такмичењима (Правилник Министарства омладине и спорта 

РС). Сви спортски стручњаци (тренери) који учествују на државним првенствима 

Србије и такмичењима у организацији ПСС морају имати потврду о утврђеној 

здравственој способности у складу са важећим Законом о спорту РС. Спортска 

удружења сносе сву законску и материјалну одговорност за здравствену способност 

пријављених такмичара и тренера и у складу са тим издају потврду на меморандуму 

удружења којом потврђују да су пријављени такмичари и тренери обавили прегледе у 

складу са Законом о спорту и горе наведеним правилником.  

 

Члан 8. 

Спортска удружења, односно њихови делегати имају обавезу да комесару 

такмичења или Стручној служби ПСС доставе оверену потврду на меморандуму 

удружења којом потврђују да су пријављени такмичари обавили прегледе у складу са 

Законом о спорту и Правилником Министарства спорта РС о утврђивању здравствене 

способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на 

спортским такмичењима, a пре почетка такмичења.  

Потврда обавезно садржи име, презиме и регистарски број из такмичарске 

легитимације сваког такмичара. Уколико делегат удружења не достави потврду о 

утврђеној здравственој способности такмичара у прописаном року, тим такмичарима 

ће бити ускраћен наступ на такмичењу, а удружење ће за сваког такмичара чије се име 

налази у стартној листи бити новчано кажњен за свако појединачно непојављивање на 

старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни 

за текућу годину. Не постоји могућност достављања потврде о утврђеној здравственој 

способности после старта такмичења.  

 

Члан 9. 

ПСС на првенствима Србије и на такмичењима у организацији ПСС, у сарадњи 

са Антидопинг агенцијом Србије, задржава право да изврши антидопинг контролу у 
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складу са важећим спортским правилима ПСС и Законом о спречавању допинга у 

спорту.  

 

Члан 10. 

Државна првенства Србије су затворена за све узрасне категорије.  

Категорију јуниори 1 чине такмичари рођени 2008. и 2009. године.  

Категорију јуниори 2 чине такмичари рођени 2006. и 2007. године.  

Категорију јуниори 3 такмичари рођени 2004. и 2005. године.  

Апсолутну конкуренцију чине такмичари рођени 2009. године и старији. 

Мастерс узрасне категорије су у складу са ФИНА Правилима.  

 

Члан 11. 

На свим државним првенствима Србије, победник у свакој дисциплини стиче 

наслов „првака Републике Србије“ за одговарајућу дисциплину и категорију, односно 

конкуренцију у текућој години.  

 

ПРАВО НАСТУПА 

 

Члан 12. 

На државном првенству Србије за у пливању на отвореним водама на 5000m / 

1500m мастерс / свака организација има право да пријави неограничени број такмичара 

у свакој такмичарској категорији.    

 

Члан 13. 

Сви пријављени такмичари који не испуњавају одредбе чланова од 4 - 8 ових 

пропозиција немају право наступа на државним првенствима Србије.  

 

ПРИЈАВЕ, НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 14. 

Пријаве за сва државна првенства Србије врше се путем електронског фајла који 

је на интернет презентацији ПСС доступан најмање 10 дана пре почетка сваког 

државног првенства. Коначне пријаве се шаљу најкасније 72 сата пре почетка сваког 

такмичења.  

Само потпуна пријава која садржи следеће податке ће бити прихваћена:  

- Име и презиме такмичара;  

- Пол такмичара;  

- Датум и година рођења такмичара;  

- Регистрациони број из такмичарске легитимације ПСС;  

 

Члан 15. 

Спортско удружење, поред такмичара који наступају на првенствима Србије и 

такмичењима у организацији ПСС, истовремено су у обавези да пријаве делегате, 

спортске стручњаке и стручњаке у спорту (тренере и судије) у електронском пријавном 

фајлу. Приликом пријаве пливачких стручњака и пливачких судија поред имена и 

презимена неопходно је навести и број дозволе за рад, односно судијске легитимације.  
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Члан 16. 

Коначне пријаве се врше електронски на е-маил адресу: 

prijave@serbiaswim.org.rs, а копија електронске пријаве се обавезно шаље на е-маил 

адресу: info@serbia-swim.org.rs. Пријем исправних пријава потврђује се електронски.  

 

Члан 17. 

Такмичар, односно екипа могу се накнадно пријавити по истеку дефинисаног 

рока за пријаве уз уплату Таксе за накнадно пријављивање такмичара и чланова 

такмичења. Накнадне пријаве се врше електронски, у току трајања рока за достављање 

одјава, на е-маил адресу: prijave@serbia-swim.org.rs, а копија електронске пријаве се 

обавезно шаље на е-маил адресу: info@serbia-swim.org.rs најкасније 24 сата пре 

почетка првог дела такмичарског програма (пре закључивања и објављивања стартних 

листа). Никакве измене нису могуће по објављивању стартних листа.  

 

Члан 18. 

Оператер задужен за израду стартне листе прихвата накнадне пријаве тек по 

потврди Стручне службе да је измирена Такса за накнадну пријаву. Све одобрене 

накнадне пријаве потврђују се електронски. На потврди накнадне пријаве јасно су 

назначени датум и време накнадне пријаве.  

 

Члан 19. 

Спортско удружење које жели да изврши накнадну пријаву по истеку рока за 

пријављивање дужан је да уплати Таксу за накнадно пријављивање и да потврду о 

уплаћеној такси достави Стручној служби ПСС најкасније 24 сата пре почетка 

такмичења. Такса се уплаћује на текући рачун ПСС или у просторијама ПСС. Уплата 

таксе у просторијама ПСС врши се најкасније до истека радног времена један дан пре 

почетка такмичења.  

 

Члан 20. 

У случају да спортско удружење изврши накнадно пријављивање такмичара у 

року предвиђеном за накнадне пријаве, а не достави Стручној служби ПСС доказ о 

уплати Таксе за накнадно пријављивање, или не изврши уплату таксе у просторијама 

ПСС, накнадна пријава ће бити одбијена, а накнадно пријављени такмичари неће бити 

уврштени у стартну листу.  

 

Члан 21. 

Не постоји могућност померања рока за достављање доказа о уплати или уплаћивања 

Таксе за накнадно пријављивање такмичара после прописаног рока.  

 

Члан 22. 

Пријављени такмичар се може одјавити најкасније 24 сата пре почетка првог 

дела такмичења. Одјаве се врше електронски, на е-маил адресу: 

prijave@serbiaswim.org.rs, а копија електронске одјаве се обавезно шаље на е-маил 

адресу: info@serbia-swim.org.rs Пријем одјаве се потврђује електронски.  

 

Члан 23. 

Уколико пријављени такмичар у пријави нема неке од тражених података, или 

их не достави у задатим роковима неће се уврстити у стартну листу.  



 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА ЗА 2023 

 
 

Члан 24. 

У стартној листи наћи ће се искључиво пријаве такмичара које буду извршене 

на начин и у складу са временским роковима који су наведени у Пропозицијама. 

Објављивање стартне листе на званичној интернет презентацији ПСС врши се тачно 24 

сата пре почетка првог дела такмичарског програма.  

 

Члан 25. 

Корекције стартних листа по истеку рока за пријаве и одјаве, односно по 

објављивању на интернет презентацији ПСС нису могуће, изузев у случају када се 

утврди да је у истој направљена техничка грешка. Делегат удружења има право да 

пријави техничку грешку најкасније сат времена пре почетка такмичења, а комесар 

такмичења је дужан да пријављену грешку наведе у записнику. Све грешке пријављене 

у наведеном року морају бити исправљене до почетка такмичења. Комесар такмичења 

дужан је да упозна делегате и судије са насталим корекцијама.  

 

ОДЈАВЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 26. 

Ако се пријављени такмичар разболи или повреди за време трајања такмичења, 

дежурни лекар утврдиће да ли је такмичар способан да се такмичи у наставку 

првенства и свој закључак констатоваће на прописаном формулару.  

 

Члан 27. 

Ако дежурни лекар на такмичењу утврди да се такмичар лоше осећа и тренутно 

није у стању да наступи због акутних здравствених и других тегоба, такмичар се уз 

оверено лекарско уверење-образац може писмено одјавити без санкција. Одјављивање 

такмичара неће се узети у разматрање у случају недостатка неког од прописаних 

докумената: лекарског уверења-обрасца и попуњеног формулара за одјаву. Сва 

документација прилаже се комесару такмичења који догађај уноси у извештај и о 

догађају обавештава врховног судију и оператера.  

 

Члан 28. 

О свим евентуалним изменама у стартној листи насталим због одјављивања 

такмичара обавештавају се судије које измену уносе у своје стартне листе, спикер јавно 

објављује измену преко озвучења и измењена стартна листа се објављује на интернет 

страници.  

 

НЕПОЈАВЉИВАЊЕ НА СТАРТУ 

 

Члан 29. 

Свако појединачно непојављивање такмичара чије се име налази у стартној 

листи на старту једне од пријављених дисциплина, а да претходно није одјављен на 

прописан начин, повлачи новчану казну за удружење у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  
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Члан 30. 

У случају да се пријављени такмичар не појави на такмичењу и не наступи у 

свим пријављеним дисциплинама, а делегат не попуни формулар за одјаву уз лекарско 

уверење и најкасније у року од 72 сата по завршетку првенства не приложи оверено 

лекарско уверење Стручној служби ПСС, удружeње се кажњава новчано за свако 

појединачно непојављивање на старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за текућу годину. Попуњен формулар за одјаву без 

овереног лекарског уверења не узима се у обзир. Исто важи и за оверено лекарско 

уверење без попуњеног формулара за одјаву. У формулару за одјаву се морају тачно 

навести све дисциплине са којих се такмичар одјављује. Сва документација се 

доставља комесару такмичења који догађај уноси у извештај.  

 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 31. 

Cастанци делегата се неће одржавати пре почетка такмичења. Сва потребна 

обавештења и детаље свака пријављена организација добиће електронским путем 24 

сата пре почетка првог дела такмичења.  

 

СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

 

Члан 32. 

На свим Првенствима Србије, Одбор судија ПСС делегира судијски жири у 

складу са Правилником, а комесара првенства одређује Управни одбор.  

 

Члан 33. 

Спортска удружења учесници такмичења могу да контактирају са руководством 

такмичења и записничким столом искључиво преко акредитованог делегата клуба који 

се сматра службеним лицем и који је на прописан начин пријављен.  

 

Члан 34. 

Акредитовани делегат је одговоран за поступке свих такмичара, тренера, 

родитеља и других особа које су у саставу екипе за време трајања првенства.  

 

Члан 35. 

Такмичаре удружења на такмичењу може водити искључиво спортски стручњак 

- пливачки тренер који поседује радну дозволу за рад у складу са Законом. Пливачки 

тренер екипе може истовремено обављати и функцију делегата на такмичењу.  

 

Члан 36. 

Ако су такмичари одређеног удружења пријављени и наступају на државним 

првенствима Србије, присуство делегата и најмање једног тренера са дозволом за рад 

обавезно је непосредно пре, за време и непосредно после наступа такмичара тог клуба. 

Пливачки тренер је у обавези да са собом носи дозволу за рад као идентификациони 

документ у току трајања такмичења.  
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Члан 37. 

Комесар такмичења има право да изврши проверу присуства делегата, односно 

пливачких тренера непосредно пре, за време и непосредно после наступа такмичара 

одређеног удружења Све уочене неправилности и одступања у односу на одредбе овог 

члана пропозиција комесар уноси у извештај.  

 

Члан 38. 

У случају да акредитовани делегат или тренер, по почетку такмичења, из било 

ког разлога више није у могућности да буде присутан на првенству, односно да обавља 

ту функцију (здравствени, приватни или други разлози) удружење има право да 

изврши замену делегата односно тренера.  

 

МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 

 

Члан 39. 

Мерење времена је аутоматско или полуаутоматско. Изузетно, у случају да 

електронски уређај за мерење откаже, мерење времена се може вршити и ручно. 

Разултати мерени ручно се не могу признати као рекорди. У случају да су само неке 

трке у току такмичења мерене ручно врховни судија ће те трке назначити као ''ручно 

мерена трка''.  

 

РЕКОРДИ 

 

Члан 40. 

Објављивање незваниичног обавештења о постављању новог националног 

рекорда је обавезно. Процедура евиденције и верификације свих рекорда дефинисана је 

спортским правилима ПСС.  

 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ 

 

Члан 41. 

Акредитовани делегат на такмичењу има право да поднесе писмену жалбу 

уколико је незадовољан донетом одлуком или догађајем. Уколико делегат клуба има 

примедбу на одлуку Врховног судије може затражити разјашњење које му Врховни 

судија може одмах дати усмено. У случају да делегат није задовољан одговором може 

поднети писмену жалбу, на за то прописаном формулару, уз уплату таксе, чију висину 

одређује Управни одбор ПСС, најкасније 30 минута након спорне трке.  

Жалбе се подносе Комесару, а о жалби одлучује Комисија за жалбу коју чини 

Врховни судија, стартер и по један судија на циљу, окрету и судија стила. Одговор се 

даје најкасније у року од 30 минута од тренутка подношења жалбе, а писмено 

образложење одлуке се даје најкасније сат времена након завршетка тог дела 

такмичења. Комисија за жалбе доноси одлуку већином гласова, при чему се чланови 

комисије не могу уздржавати од гласања.  

Ако је неко друго тело належно за решавање предметне жалбе (тј. за жалбе које 

се не односе на судијске одлуке) комесар прослеђује надлежном органу за решавање. 

Надлежни орган дужан је да жалбу решава на свом првом састанку. Решење надлежног 

органа има ретроактивну моћ.  
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Члан 42. 

Новчани износ Жалбене таксе је дефинисан Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси, надокнада и казни за текућу годину. У случају усвајања жалбе износ се 

враћа подносиоцу жалбе.  

 

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ ПРВЕНСТВА 

 

Члан 43. 

Службено отварање сваког првенства одржава се у складу са процењеним 

могућностима у односу на здравствено стање и ситуацију која је на снази у току 

одржавања такмичења. У случају одржавања церемоније отварања обавезно је 

интонирање химне и подизање заставе Републике Србије.  

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДАЉИНСКОМ 

ПЛИВАЊУ НА 5000M У БАЗЕНУ И МАСТЕРС ПРВЕНСТВО НА 1500М У 

БАЗЕНУ 

 

Члан 44. 

Такмичење у даљинском пливању на 5000м/1500м у базену је појединачно.  

Првенство траје један дан. Тачна сатница такмичења и расплива утврдиће се у 

складу са важећим прописима и препорукама за одржавање такмичења.  

Медаљама ће се наградити такмичари који су се пласирали као први, други и 

трећи у свим индивидуалним дисциплинама и категоријама.  

Детаљан распоред програма и протокол биће дефинисан у односу на важеће 

мере у периоду 10 дана пре заказаног датума одржавања такмичења.  

У случају потребе, организатор задржава право да направи измену постојећег 

програма такмичења, начина пуштања трка, односно сатнице такмичења, а све у циљу 

безбедније реализације такмичења. Делегати клубова морају бити благовремено 

обавештени о свим евентуалним изменама.  

 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ НА ОТВОРЕНИМ ВОДАМА 

НА 5000m ЗА ЈУНИОРЕ 1, 2, 3, У АПСОЛУТНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ И НА 1500м 

ЗА МАСТЕРС  

 

Члан 45. 

Такмичење је појединачно и траје један дан, а тачна сатница такмичења и 

расплива ће се утврђивати у односу на важеће прописе у периоду одржавања 

такмичења.  

Медаљама ће се наградити такмичари који су се пласирали као први, други и 

трећи у сакој дисциплини и категорији. Детаљан распоред програма и протокол биће 

дефинисан у односу на важеће мере у периоду 10 дана пре заказаног датума одржавања 

такмичења.  

Пливачки савез Србије задржава право измене постојећег програма такмичења, 

начина пуштања трка, односно сатнице такмичења и расплива и распореда 

дисциплина, а све у циљу безбедније реализације такмичења. Делегати клубова морају 

бити благовремено обавештени о свим евентуалним изменама.  
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ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 46. 

Строго је забрањено неспортско понашање, вређање или омаловажавање других 

такмичара, службених лица или публике за време трајања такмичења. Казне и санкције 

за ове и сличне видове понашања су дефинисане Правилником о спречавању 

негативних појава у пливању.  

 

Члан 47. 

Лажно представљање такмичара на такмичењима која се налазе у календару 

такмичења ПСС, као и наступ са неисправном такмичарском легитимацијом је озбиљан 

дисциплински прекршај. Казне и санкције за овај вид понашања су дефинисане 

Дисциплинским правилником и Правилником о спречавању негативних појава у 

пливању.  

 

Члан 48. 

На првенствима Србије је тренерима и другим неслужбеним лицима забрањено 

присуство у ограђеном простору. У ограђеном простору могу да бораве искључиво 

пливачи који се припремају за трку, судије и службена лица. Казне и санкције за ове и 

сличне видове понашања су дефинисане Правилником о спречавању негативних појава 

у пливању.  

 

Члан 49. 

На првенствима и на такмичењима у организацији ПСС, такмичари имају право 

наступа искључиво у адекватној спортској опреми која је у складу са ФИНА 

правилима.  

Спортска опрема за такмичаре домаћих клубова може имати искључиво клупска 

или национална обележја. За такмичаре домаћих клубова је забрањена употреба 

спортске опреме са страним обележјима. Уколико такмичар не поштује одредбе овог 

члана и покуша да наступи у неадекватној спортској опреми, Врховни судија је дужан 

да такмичара дисквалификује пре наступа у трци и о томе обавести комесара 

такмичења. Комесар такмичења прекршај уноси у извештај. Клуб се кажњава новчано 

за свако појединачно непојављивање на старту у складу са Одлуком Управног одбора 

ПСС о износу такси, надокнада и казни за текућу годину.  

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50. 

За следећа непоштовања ових Пропозиција удружење/такмичари/остале особе 

ће се санкционисати:  

1. ускраћивањем права наступа уколико клуб, организација или такмичар не 

задовољавају услове дефинисане у члану 3 - 8 ових пропозиција,  

2. ускраћивањем права наступа у датој дисциплини и новчаном таксом у складу са 

Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси и надокнада уколико такмичар до 

одласка његове групе на старт судији на помоћном старту не достави на увид 

такмичарску легитимацију или потврду издату од стране Органа за регистрацију ПСС, 

а све у циљу утврђивања идентитета такмичара; организација ће бити новчано 
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санкционисана за свако појединачно непојављивање на старту такмичара чије се име 

налази у стартној листи,  

3. ускраћивањем права наступа на такмичењу у случају да организација не измири 

своје обавезе према ПСС најкасније 48 пре почетка такмичења,  

4. ускраћивањем права наступа и новчаном таксом у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси и надокнада уколико организација, односно делегат пре 

почетка такмичења не преда потврду о утврђеној здравственој способности 

пријављених такмичара чија имена се налазе у стартној листи; организација ће бити 

новчано санкционисана за свако појединачно непојављивање на старту такмичара чије 

име се налази у стартној листи,  

5. новчаном таксом за организације у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о 

износу такси и надокнада за свако појединачно непојављивање на старту, изузев у 

случају када је пријављени такмичар одјављен уз потврду дежурног лекара на 

такмичењу,  

6. новчаном т а к с о м у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, 

надокнада и казни за свако појединачно непојављивање на старту у случају да 

пријављени такмичари не наступе на такмичењу, а делегат не попуни прописани 

формулар за одјаву и у року од 72 сата од завршетка такмичења Стручној служби ПСС 

или комесару такмичења не приложи лекарско уверење за дате такмичаре,  

7. дисквалификацијом такмичара и/или тренера или другог званичног представника и 

казном у складу са одредбама Правилника о спречавању негативних појава у пливању 

у случају да се такмичар, тренер или други званични представник клуба неспортски 

понаша, вређа или омаловажава друге такмичаре, службена лица или публику на 

такмичењу,  

8. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању и Одлуком Управног одбора ПСС о износу 

такси, надокнада и казни за родитеља или навијача који се неспортски понаша, вређа 

или омаловажава друге такмичаре, службена лица или публику на такмичењу,  

9. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Дисциплинског 

правилника и Правилника о спречавању негативних појава у пливању Одлуком 

Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за лажно представљање или 

наступ са неисправним такмичарским исправама,  

10. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању Одлуком Управног одбора ПСС о износу 

такси, надокнада и казни за особе које ометају или пружају помоћ такмичарима у току 

трајања трке,  

11. дисквалификацијом такмичара и казном у складу са одредбама Правилника о 

спречавању негативних појава у пливању за такмичара који прима помоћ у току 

трајања трке,  

12. дисквалификацијом такмичара који наступа у неадекватној спортској опреми која је 

дефинисана у овим Пропозицијама и новчаном таксом у складу са Одлуком Управног 

одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за свако појединачно непојављивање на 

старту. Комесар такмичења дужан је да у року од 15 дана поднесе извештај о 

учињеним прекршајима. Рок за измирење наведених новчаних такси и казни је 15 дана 

од дана пријема одлуке о изрицању казнених мера. У случају да се казнена мера не 

измири у складу са претходним ставом, дисциплински судија ће изрећи строжију 

казнену меру.  
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Члан 51. 

У случају спортских ситуација које нису обухваћене овим Пропозицијама, 

врховни судија ће консултовати остале судије, комесара такмичења и важеће одредбе 

ФИНА правила пливања. Одлука врховног судије после консултација је коначна и не 

може се мењати. Комесар такмичења овај догађај уноси у записник.  

 

Члан 52. 

За тумачење ових Пропозиција надлежан је Комесар ПСС.  

 

Члан 53. 

Ове пропозиције важе за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.  

 
 
 

У Београду 18.11.2022. 

 

     

ПРЕДСЕДНИК УО ПСС 

 

 

                       

                                                                                                       Борис Дробац                                            
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