На основу Закона о спорту (Службени гласник Републике Српске, број 4. од
25.01.2002.године), и члана 16. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске,
(Службени гласник број 52. Од 17.10.2001.године) и члана 21. Статута пливачког савеза
Републике српске, Скупштина Пливачког савеза Републике Српске на сједници одржаној
03.12.2011. године усвојила је измјене и допуне статута пливачког савеза РС.
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ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пливачки савез Републике Српске је самосталан и јединствен Савез пливачких
организација, клубова, удружења и других облика организовања грађана, на подручју
Републике Српске, у који су се удружили грађани ради остваривања заједничких интереса
и вршења одређених послова у области пливачког спорта.
Члан 2.
Пливачки савез Републике Српске је друштвено-спортска организација у својству гранског
спортског савеза који дјелује на подручју Републике Српске са сједиштем у Бањалуци,
улица Вељка Млађеновића бб.
Члан 3.
Пливачки савез Републике Српске (у даљем тексту Савез, или ПС РС), је невладина,
нестраначка и неполитичка организација, од јавног интереса, чија дјелатност нема за циљ
било какве политичке активности и као таква не може се учланити нити у једну политичку
организацију, односно странку.
Члан 4.
Назив Савеза гласи: ПЛИВАЧКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Скраћени назив Савеза је: ПС РС
Сједиште Савеза је у Бањалуци, Вељка Млађеновића бб.
Члан 5.
Савез има својство друштвено-правног лица и регистрован је код надлежног суда у
Бањалуци.
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Члан 6.
Пливачки савез представља Предсједник Савеза, а у случају спријечености, замјењиваће
га лице које он овласти.
Члан 7.
Рад Савеза је јаван, а заснива се на аматерским и моралним вриједностима демократског
друштва.
Члан 8.
Пливачки савез је правно лице које у правном промету послује у своје име и за свој рачун,
те има свој жиро рачун.
Члан 9.
ПС РС има знак, заставу, печат и штамбиљ.
Знак ПС РС представља стилизовани лик пливача са почетним словима Савеза или
натписом: Пливачки савез Републике Српске.
Застава ПС РС је правоугаоног облика, величине 1:2, црвено-плаво-бијеле боје са знаком
ПС РС у средини.
Печат ПС РС је округлог облика, пречника 3,5 цм, са исписаним текстом: Пливачки савез
Републике Српске (ћирилицом) по горњој ивици круга, а по доњој: Swimming Federation of
Republic of Srpska (латиницом), а у средини стилизовани пливач и натпис Бањалука.
Штамбиљ ПС РС је правоугаоног облика на ком је исписан назив и сједиште Савеза и
остављен простор за број и датум.
Члан 10.
Организовање и рад Савеза заснива се на начелу добровољности, а међусобни односи,
права, обавезе и одговорности, уређују се у складу са Законом, овим статутом и другим
актима.
Члан 11.
Остварујући уставом загарантована права на слободу удруживања, грађани се удружују и
оснивају пливачке клубове, друштва, стручне организације и удружења. У ПС РС су
дозвољени и признати сви облици својине утврђени Уставом и Законом.
Члан 12.
ПС РС своје дјеловање врши непосредно и преко органа које оснивају Скупштина и
Управни одбор посебним одлукама.
Одлукама из става 1. утврђују се састав, дјелокруг рада и одговорност сваког органа, за
извршавање одређених задатака.
Члан 13.
У остваривању функција од заједничког интереса ПС РС сарађује са пливачким савезом
Босне и Херцеговине, са пливачким савезима других држава и учлањује се у
међународне спортске организације и удружења.
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Одлуку о учлањењу у Пливачки савез Босне и Херцеговине и остваривање сарадње са
организацијама других држава доноси Управни одборПС РС, у складу са одлукама
скупштине ПС РС.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПС РС И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА
Члан 14.
Основни циљеви задаци ПС РС су:
- Унапређење пливачке дјелатности, нарочито код младих људи;
- Успостављање и одржавање међународних веза и осталих послова из
међународне сарадње у пливачком спорту;
- Доношење система такмичења;
- Доношење правила и правилника о организацији и раду ПС РС у складу са
правилима ФИНА и ЛЕН (свјетске и европске пливачке асоцијације);
- Оспособљавање и унапређење рада пливачких судија и пливачких тренера;
- Припремање и одређивање репрезентације РС, те репрезентативно наступање
појединих такмичара у оквиру репрезентација БиХ;
- Вођење пропагандне и привредне дјелатности које су везане за ПС РС;
- Вођење материјално-финансијског пословања ПС РС;
- Иницијатива за изградњу нових објеката за пливање;
- Развијање маркетинг службе ПС РС и слично.
Члан 15.
Циљеви и задаци ПС РС остварују се на основу одлука о сарадњи надлежних органа ПС
РС и удружених организација, а по потреби и сарадњи са друштвеним организацијама и
удружењима грађана, предузећима и слично у Републици Српској.
III ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 16.
Органи Пливачког савеза Републике Српске су:
1. Скупштина;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор;
4. Предсједник Савеза;
5. Генерални секретар;
6. Спортска арбитража.

1. СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган управљања пливачког савеза Републике Српске. Скупштину
сачињавају по 2 (два) представника сваке удружене организације. Удружене организације
самостално бирају своје представнике у Скупштину.
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Члан 18.
Скупштина се сазива по потреби, а најмање једном годишње. Сваке четврте године
сазива се Изборна Скупштина ПС РС. Скупштина се може сазвати и на ванредно
засједање када то захтјева 1/3 клубова, Управни одбор, Надзорни одбор или кад то
налажу посебне околности.
Члан 19.
Редовна, Изборна и Ванредна Скупштина, могу пуноважно да раде и одлучују ако је
засједању присутна надполовична већина чланова скупштине.
Ванредна Скупштина може расправљати само о оној материји због које је и сазвана.
Представници удружених организација, у скупштини, своје својство доказују са одлуком,
односно овлашћењем организације коју представљају.
Члан 20.
Скупштина се сазива најмање 15 (петнаест) дана прије одржавања, а позив са дневним
редом и материјалима, мора се доставити члановима скупштине најмање 8 (осам) дана
прије утврђеног датума за одржавање скупштине. Начин рада скупштине и друга питања,
из њеног дјелокруга, ближе се регулишу Пословником о раду скупштине.
Члан 21.
Као највиши орган управљања Скупштина ПС РС, у складу са чланом 16. Закона
оудружењима и фондацијама Републике Српске, обавља слиједеће послове:
1. Доноси Статут, његове измјене и допуне и друга акта;
2. Даје сагласност на правне радње предизете у име удружења пре његовог уписа у
регистар;
3.
4. Доноси смјернице за развој пливачког спорта и утврђује текуће и дугорочне
програме рада;
5. Усваја систем такмичења и акта којима се регулишу статусна питања пливача и
клубова;
6. Разматра и усваја извјештаје својих органа;
7. Утврђује међународну политику Савеза;
8. Бира и разрјешава Предсједника Скупштине;
9. Бира и разрјешава Предсједника Управног одбора;
10. Бира и разрјешава чланове Управног одбора;
11. Бира и разрјешава Надзорни одбор;
12. Бира и разрјешава Спортску арбитражу;
13. Доноси Пословник о раду;
14. Прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране
управног одбора или овлашћеног лица;
15. Доноси одлуку о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим
статусним промјенама Савеза;
16. Доноси Одлуку о престанку рада ПС РС, 2/3 већином од укупног броја чланова
Скупштине;
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17. Обавља и друге послове у складу са овим статутом и другим општима актима
Савеза и о питањима која нису у надлежности другог органа.
Предсједник скупштине бира се из реда чланова – делегата скупштине.
Предсједник скупштине руководи радом скупштине и потписује општа акта која је
Скупштина усвојила.
Скупштина Савеза, полазећи од циљева и задатака, доноси једногодишње и
вишегодишње програме рада.
Скупштина Савеза додјељује награде и признања за изузетан допринос у раду Савеза,
колективима и појединцима, као и за пријатељске односе и сарадњу.
У Правилнику о признањима и наградама Савеза, утврђују се врсте и начин додјеле
истих.
2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 22.
Управни одбор ПС РС је извршни орган скупштине и за свој рад одговара скупштини.
Управни одбор ПС РС броји 5 (пет) чланова, предсједника и 4 члана, а бира га и
разрјешава Скупштина Савеза из удружених организација и других спортских радника. У
раду управног одбора, без права гласа, учествује Генерални секретар, а по потреби и
предсједници радних тијела, односно радници који у савезу обављају одређене послове.
Члан 23.
Управни одбор руководи пословима Савеза између сједница скупштине. Управни одбор
се састаје по потреби а најмање једанпут у 3 (три) мјесеца. Управни одбор мора на
захтјев сваке удружене организације у ПС РС, да разматра одређена питања, за која дата
организација припрема одговарајући материјал. Сједницама управног одбора предсједава
Предсједник, а у случају његове спријчености члан управног одбора или лице које он
овласти.
Члан 24.
Чланови управног одбора лично су одговорни, за свој рад, Скупштини Савеза.
Члан 25.
Управни одбор, у складу са чланом 17.Закона о удружењима и фондацијама Републике
Српске, обавља слиједеће послове:
1. Доноси Пословник о раду;
2. Припрема сједнице скупштине;
3. Припрема и предлаже измјене статута и других аката које доноси скупштина;
4. Спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране скупштине;
5. Управља имовином савеза;
6. Извршава и спроводи одлуке и закључке скупштине;
7. Подноси скупштини на усвајање годишњи финансијски план и финансијски
извјештај;
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8. Организује пливачка такмичења у Републици Српској, утврђује Пропозиције,
Календар такмичења, именује органе за руковођење такмичењем и друге услове
неопходне за такмичење;
9. На основу општих аката, које усваја Скупштина, доноси посебне прописе, одлуке,
рјешења и друга спроведбена акта од интереса за рад Савеза;
10. Утврђује програме међународних веза и наступа пред међународним скуповима и
организацијама;
11. Заступа и штити интересе пливања у РС;
12. Усклађује акције за омасовљавање, развој и подизање квалитета пливања;
13. Организује наступе репрезентативних селекција РС и утврђује календар тих
наступа;
14. Бира, именује и разрјешава, Селектора – Тренера репрезентације;
15. Именује радна тијела или комесаре, комисије, судије, за одређене послове
(стручни савјет, дисциплински судија, комисију за међународну сарадњу, комисију
за награде и признања и друге...);
16. Именује и разрјешава генералног секретара;
17. Одлучује, у другом степену, о молбама и жалбама на одлуке својих првостепених
органа;
18. Именује представнике ПС РС у друге органе друштвених и спортских организација;
19. Доноси одлуке за службена путовања у земљи и иностранству, за репрезентацију и
вођство пута;
20. Припрема и подноси извјештај о свом раду;
21. Тумачи опште и друге акте Савеза;
22. Врши контролу исправности поступака и рјешава по статуту и правилницима;
23. Организује рад канцеларије и савеза и обезбјеђује неопходне услове;
24. Прима нове чланове у Савез уколико испуњавају услове;
25. Расправља и одлучује и о другим питањима у складу са својим овлашћењима,
статутом и другим актима савеза.
Члан 26.
Мандат чланова управног одбора, које бира Скупштина, је 4 (четири) године.
Предсједника и чланове управног одбора Скупштина може разријешити и прије истека
мандата у случају:
- када не раде у складу са статутом и другим актима Савеза;
- када из било којих разлога не обављају повјерене задатке и
- када по сопственој жељи затраже замјену или поднесу писану оставку.
Писана оставка неће се разматрати већ се само констатује.
3. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 27.
Надзорни одбор бира Скупштина ПС РС. Надзорни одбор има предсједника и 2 (два)
члана. Чланови надзорног одбора не могу бити чланови других органа и радних тијела ПС
РС. Мандат чланова надзорног опдбора траје 4 (четири) године.
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Члан 28.
Надзорни одбор врши надзор над употребом материјалних средстава и законитошћу
пословања, те прегледа завршни рачун Савеза и са резултатима надзора упознаје
Управни одбор и генералног секретара, који су дужни да их разматрају и предузимају
одговарајуће мјере.
Надзорни одбор је дужан да, најмање једном годишње, скупштини поднесе извјештај о
свом раду.
Члан 29.
Задаци Надзорног одбора су да:
- обезбједи дословну примјену статута и других општих аката савеза, те да спријечи
њихово кршење и злоупотребу;
- контролише спровођење одлука и закључака органа Савеза;
- контролише материјално-финансијско пословање савеза и предузима потребне
заштитне мјере;
- доприноси, посредује и обезбјеђује остваривање права и обавеза чланова Савеза.
Члан 30.
Надзорни одбор Савеза има права и дужности да о уоченим појавама обавјештвава
органе Савеза и надлежне државне органе надзора и контроле, те захтјева предузимање
одређених мјера.
Скупштина, Управни одбор, Генерални секретар, комисије, стручни органи и радници
Савеза, дужни су да Надзорном одбору ставе на располагање тражену документацију, те
да му пруже помоћ у раду.
Органи Савеза су обавезни да размотре налазе Надзорног одбора.

4. ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА

Члан 31.
Пливачки савез Републике Српске представља и заступа Предсједник Савеза, који је
истовремено Предсједник управног одбора ПС РС.
Члан 32.
Предсједника Савеза бира Скупштина тајним или јавним гласањем о чему се делегати
изјашњавају на самој скупштини.
Члан 33.
Мандат предсједника Савеза траје 4 (четири) године и може бити поново биран.
Члан 34.
Предсједник Савеза обавља слиједеће послове:
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-

сазива и руководи сједницама управног одбора;
наредбодавац је за извршење финансијског плана;
организује, усмјерава и врши координацију сарадње са надлежним органима,
организацијама и институцијама;
- предлаже именовање генералног секретара;
- одобрава службена путовања;
- има право да замјени члана управног одбора другим чланом;
- обавља и друге послове одређене статутом.
Предсједник Савеза одређена овлашћења, из свог дјелокруга, може пренијети на
генералног секретара.
5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 35.
Генералног секретара бира и разрјешава Управни одбор ПС РС. Генерални секретар
мора имати радно искуство и способности за организовање пливачког спорта. Генерални
секретар обавља послове које му повјери Управни одбор или који произилазе из статута и
других аката Савеза а нарочито:
- са стручним сарадницима обавља неопходне припреме за засједање скупштине и
сједнице управног одбора и нјегових органа;
- стара се о реализацији одлука скупштине, управног одбора и нјегових органа;
- контактира са државним, спортским и другим организацијама и органима;
- организује и руководи радом канцеларије Савеза и стара се о условима за
рационалан и ефикасан рад;
- предлаже неопходне мјере у циљу што ефикаснијег обављања послова Савеза;
- брине о средствима и њиховом рационалном и економичном коришћењу у
интересу удружених организација унутар ПС РС;
- са стручним сарадницима припрема финансијски план, завршни рачун, календар
пливачких догађаја, и стара се о реализацији посебних манифестација (стручни
семинари, издавање стручне и друге литературе и др.);
- предлаже управном одборуброј и профил стручних сарадника за рад у стручној
служби и услове њиховог ангажовања;
- предлаже управном одбору Правилник о организацији и друге правилнике;
- обаавјештва јавност и средства информисања о раду Савеза и његових органа;
- обавља и друге послове у складу са статутом и другим актима ПС РС и добијеним
овлашћењима.
Члан 36.
За свој рад Генерални секретар одговара управном одбору ПС РС. Генерални секретар
за свој рад у Савезу остварује плату и друга права из радног односа.
Члан 37.
У случају спријечености генералног секретара да обавља послове и задатке за које је
надлежан и овлашћен, замјениће га лице које одреди Управни одбор ПС РС. Управни
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одбор може разријешити дужности Генералног секретар ако утврди неправилности у раду
и не извршавање задатака и обавеза који су му повјерени.
6. СПОРТСКА АРБИТРАЖА
Члан 38.
Спортску арбитражу именује Скупштина.
Арбитража броји 3 (три) члана од којих је један предсједник.
Предсједник Спортске арбитраже по образовању мора бити дипломирани правник.
Мандат спортске арбитраже је 4 (четири) године.
Спортска арбитража рјешава спорове између Савеза и чланова Савеза, односно
спортских организација удружених у Савез и њихових чланова.
Спортска арбитража формира се у циљу заштите законитости коју може тражити страна у
спору након одлуке управног одбора ПС РС као другостепеног органа.
Одлука спортске арбитраже је коначна и има снагу правоснажне судске одлуке.

IV ОСТАЛА ПИТАЊА
Члан 39.
Стручни савјет ПС РС:
1. организује и прати стручни рад у Савезу;
2. обезбјеђује стручну помоћ спортским стручњацима Савеза у организовању
стручног рада;
3. израђује планове и прати реализацију припрема за младе и перспективне
спортисте;
4. учествује у реализацији стручне сарадње са другим организацијама, друштвима и
савезима;
5. израђује планове стручног рада, прати реализацију и организује стручно
усавршавање спортских стручњака у ПС РС;
6. стручни савјет броји од 3-5 чланова.
Стручни савјет за свој рад одговара управном одбору и предсједнику Савеза.
Члан 40.
Стручни савјет ПС РС припрема план и програм рада репрезентативних селекција са
стручњацима који раде са појединим селекцијама, прати њихове припреме и рад и
предузима неопходне мјере за побољшање и реализацију задатака.
Члан 41.
Као стручно тијело управног одбора ПС РС, Стручни савјет ради на изради дугорочног и
текућих програма развоја пливачког спорта у Републици Српској, а посебно се стара о
унапређењу система такмичења, календару и пропозицијама такмичења, а које доприносе
омасовљењу, подизању квалитета и побољшању стандарда такмичења.
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Члан 42.
За предсједника стручног савјета именује се лице из реда истакнутих спортских
стручњака, на предлог предсједника Савеза.
То лице треба да:
1. има високу стручну спрему из области спорта или је, у складу са Законом,
оспособљен за обављање стручних послова у спорту;
2. има најмање три године радног искуства у високој стручној спреми, односно три
године тренерског искуства и степен оспособљености из тачке 1.;
3. посједује најмање пасивно знање једног страног језика (пожељно енглеског);
4. има доказане стручне и организационе способности за обављање стручних
послова.
Члан 43.
Стручни савјет сазива и њиме руководи Предсједник стручног савјета.
Сједнице стручног савјета одржавају се најмање једном у четири мјесеца.
Стручни савјет има право на накнаду за свој рад – према одлуци Управног одбора.
V РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Члан 44.
ПС РС и његови органи обавезни су да се старају и стварају услове за рад пливачких
репрезентација РС односно БиХ, у циљу достојног репрезентовања и остваривања што
бољих такмичарских резултата.
Чланови репрезентације морају посједовати спортске и одговарајуће моралне квалитете.
У циљу остваривања ових задатака потребно је успоставити најближу сарадњу са
локалним заједницама, градовима и министарством породице, омладине и спорта у влади
Републике Српске.
VI НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 45.
Скупштина ПС РС, Управни одбор и сви органи Савеза раде у сједницама и у складу са
пословником о раду скупштине, управног одбора и других органа.
Члан 46.
О питањима која се разматрају на сједницама скупштине, управног одбора и других
органа у правилу се обављају претходне консултације.
У циљу доношења најцјелисходнијих рјешења, консултације се могу обавити и са
организацијама, органима и другим институцијама и изван ПС РС.
Члан 47.
Све одлуке, у правилу, доносе се гласањем. Свака одлука је пуноважна ако се за њу
изјасни више од половине присутних чланова, а само кад се одлучује о статуту, систему
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такмичења и статусним питањима пливача и клубова, потребна је 2/3 већина од укупног
броја чланова скупштине.
Право гласа на скупштини имају делегати клубова, чланова ПС РС, који испуњавају
обавезе према ПС РС и који учествују на првенствима РС.
Члан 48.
У случају да поједини учесници скупштине, чланови управног одбора или чланови других
органа и радних тијела, имају различито мишљење или став од оног који је усвојен
квалификованом већином, своје мишљење или став могу записнички издвојити, али су
дужни да донешене одлуке спроводе.

VII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 49.
Рад свих органа ПС РС је јаван.
О раду Савеза и његових органа јавност се обавјештава путем средстава информисања,
посебним информацијама и саопштењима, путем билтена, преко конференција за штампу
и на друге уобичајене начине.
Само у изузетним случајевима јавност може бити искључена из рада органа Савеза.
Одлуку о томе доноси надлежни орган.

VIII ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 50.
Финансијско-материјално пословање врши се на основу Закона и других прописа.
Члан 51.
Извори средстава Савеза, у складу са чланом 35. Закона о удружењима и фондацијама
РС, су приходи од:
- чланарине удружених организација и чланова;
- буџета града, Републике;
- организовањем спортских приредби;
- субвенције и уговори са физичким и правним лицима;
- добровољни прилози и поклони;
- приходи од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина, хонорара и
сличних извора пасивног прихода;
- приходи стечени путем остваривања циљева и активности Савеза;
- других извора у складу са Законом о удружењима и фондацијама РС.
Реализација прихода и расхода врши се на основу финансијског плана, који Управни
одбор ПС РС предлаже, а Скупштина усваја, за сваку календарску годину и то у складу са
утврђеним програмом рада.
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Члан 52.
Ради остваривања својих програмских циљева и задатака утврђених овим Статутом,
Савез ће обављати и привредне дјелатности;
1. услуге рекламе и економске пропаганде;
2. угоститељску дјелатност;
3. израда предмета и сувенира са заштитним знаком Савеза.
За обављање привредне дјелатности Савез ће основати посебно правно лице.
Члан 53.
Обављање књиговодствених и благајничких послова Савеза, врше лица у радном односу
или са уговором у Савезу, односно, ови послови се могу повјерити и стручној
организацији.
IX РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 54.
Спорови из међусобних односа свих субјеката у Савезу рјешавају се споразумно, односно
путем органа Савеза. Чланови Савеза не могу се за рјешавање међусобних спорова
поводом права, обавеза и одговорности, које се остварују у Савезу, обраћати судовима
ван пливачких организација, уколико спорно питање није расправљано на надлежним
органима Савеза.
X ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 55.
Пливачки Савез може престати са радом из разлога утврђених чланом 3., и чланом 42.
Закона о удружењима и фондацијама, или кад то одлучи Скупштина ПС РС. Одлука
Скупштине доноси се 2/3 већином од укупног броја чланова скупштине.
У случају престанка рада, имовина Савеза се преноси на правна лица која одреди
Скупштина у складу са одредбама статута.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Питања која нису регулисана овим статутом, као и разрада појединих одредби,
регулисаће се посебним општим актима Савеза.
Члан 57.
Измјене и допуне статута доноси Скупштина на начин и по поступку који је предвиђен за
доношење статута.
У случају измјена и допуна статута и других промјена предвиђених законом, ПС РС у року
30 дана од доношења измјена и допуна статута, односно других промјена предвиђених
законом, обавјештава о томе надлежни орган.
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Члан 58.
Тумачење појединих одредби овог статута, даје Скупштина Савеза.
Члан 59.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења и усвајања на скупштини пливачког савеза
Републике Српске.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ПС РС
Младен Чеко
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