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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор ( у даљем 
тексту (УО) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту КСС)  на седници одржаној 
13.10.2018. год. донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА  КАЈАКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

Репрезентације Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: ''репрезентације'') су 
репрезентативне селекције спортиста свих узрасних категорија у мушкој и женској 
конкуренцији и стручно-техничког руководства које се формирају ради репрезентовања 
кајакашког спорта Републике Србије (у даљем тексту Р.Србије) на међународним 
такмичењима. 
 

Члан 2. 
 

Полазећи од тога: 
1. Да је наступ у националној селекцији највећа част и дужност сваког 
спортисте; 
2. Да је учествовање по ма ком основу у националној селекцији највећа част и 
дужност  сваког члана националне селекције; 
3. Да Кајакашки савез Србије целокупним деловањем ствара услове: 
-за рад свих националних селекција 
-за постизање врхунских спортских резултата 
4.    Да Кајакашки савез Србије омогућава свим учесницима у овом процесу 
праћења савремених научних достигнућа значајних за постизање врхунских 
спортских резултата; 
5.        Да Кајакашки савез Србије обезбеђује материјалне и друге неопходне услове 
за рад свих учесника у процесу рада са националним селекцијама у складу са 
материјалних могућностима; 

 
 
Осигуравање услова за рад и успех репрезентације је дужност сваког члана Кајакашког 
савеза Србије.  

Интереси репрезентације имају предност у деловању Кајакашког савеза Србије.  

 
Репрезентације по узрасним и другим категоријама 
 

Члан 3.  
Репрезентације се формирају у различитим узрасним категоријама и то у: 
1. сениорској (укључујући млађе сениоре до 23.године) 
2. јуниорској, 
3. кадетској и 
4. пионирској.  
Распон годишта у категоријама јуниора, кадета и пионира формира се у складу са 
правилима Европске кајакашке асоцијације (ЕКА) и међународне кајакашке федерације 
(ИЦФ).  



Репрезентације се могу формирати и на основу других критеријума у складу са 
потребама такмичења а у циљу остваривању интереса кајакашког спорта Р.Србије (Б 
репрезентација, медитеранска репрезентација и др.).   

Састав Репрезентација 
 

Члан 4.  
Репрезентацију чине спортисти (у даљем тексту: ''репрезентативци'') одговарајуће узрaсне 
и полне категорије и чланови стручно–техничког руководства репрезентације. 
  
Састав репрезентације чине:  

1. Спортисти изабрани у складу са овим правилником;  

2. Селектор или тренери изабран у складу са овим правилником;  
 
3. Стручни штаб репрезентације: тренери, лекар, физиотерапеут, кондициони тренер 
психолог, вођа тима.  
 
Поред наведених непосредних реализатора програма, репрезентацију чине и: 
 

4. Вођа пута који представља националну селекцију на такмичењу, води и обавља све 
послове везане за техничку реализацију конкретне репрезентативне акције, уз обавезно 
подношење извештаја;  

5. Делегирани представник КСС и друго стручно особље које одреди УО, који прати и 
контролише реализацију плана и програма националне селекције, упозорава на пропусте, 
подноси извештаје;  

6. Секретар Савеза, Председник  УО  и чланови УО Савеза који се старају о спортској 
сарадњи са представницима и функционерима међународних федерација, асоцијација и 
организација;  

7. Спортски новинар ради промоције кајака.  
 
 
Прихватањем учешћа у раду репрезентације прихватају се обавезе поштовања одлука и 
аката који се односе на рад са репрезентацијом, што укључује коришћење и ношење 
прописаних и уговорених обележја, опреме обезбеђене од стране КСС, спонзора и 
партнера КСС, као и појединачно, групно или екипно повиновање захтевима 
маркетиншких и комерцијалних обавеза КСС, уз обавезу учешћа у уговореним 
промотивним, донаторским и спонзорским кампањама.  

Сви чланови КСС, чланови репрезентације и разних делегација дужни су заступати 
интересе КСС и репрезентације, у земљи и иностранству. Није дозвољено ван органа на 
којима се доносе одлуке, нарочито ако су у питању представници других савеза, износити 
анализе стања у оквиру КСС, о резултатима наше репрезентације, о стању у  
репрезентацији, спремности и здравственом статусу спортиста, као и стању и спремности 
стручњака.  
 
 
У репрезентацијама не могу учествовати чланови који су под временском казном или под 
суспензијом изреченом од надлежних дисциплинских органа према Дисциплинском 
правилнику КСС или међународних организације ИЦФ  и ЕКА.  



У репрезентацијама не могу учествовати или бити ангажована лица која су у уговорном 
или било каквом другом односу са било којом страном кајакашком федерацијом. 
 
Сви чланови репрезентације се обавезују да неће давати изјаве за медије о ономе што се 
актима КСС сматра пословном тајном, а посебно ако се то односи на унутрашње односе у 
националној репрезентацији, садржајима тренинга, припрему тактике за поједина 
такмичења и слично. 

 
II РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ 
 

Члан 5.  
Репрезентативци су спортисти одговарајуће узрасне, полне и друге организационе 
категорије који су као најбољи изабрани да репрезентују кајакашки  спорт Р.Србије.  
 
Репрезезнтативци су спортисти који су позвани на такмичења, а нису под суспензијом или 
временском казном ограна КСС или међународних огранизација ИЦФ-а и ЕКА. 
  
 
Наступ за националну селекцију спортистима мора бити изнад свих клупских интереса.  
 
Репрезентативце, за сваку посебну узрасну, полну и другу организациону категорију, 
бирају селектори тих репрезентација.  
 
Позив учесницима за поједине репрезентативне акције упућује се правовремено, 
најкасније 3 (три) дана пре акције, по налогу селектора и тренера репрезентације.  

О позиву за репрезентацију, репрезентативац и његов клуб се обавештавају у    писаној 
форми електронском поштом или објавом позива на званичном сајту КСС. У позиву се се 
обавезно наводи време и место окупљања и други битни елементи самог позива. 
 
На свим припремама и такмичењима учесницима репрезентације обезбећени су трошкови 
боравка и здравствене заштите. 

 
Учествовање у националној селекцији се може отказати само из оправданих разлога које 
оцењује селектор уз помоћ стручних служби.    
 
Репрезентативац може отказати учешће у Репрезентацији само из нарочито оправданих 
разлога, које мора доставити у писаној форми са образложењем, а које цени селектор 
репрезентације, а у супротном одговара у складу са одредбама Дисциплинског 
правилника КСС.  
 
Услучају болести и спортских повреда репрезентативца, оправданост за изостанак са 
припрема и такмичења репрезентације утврђује искључиво доктор репрезентације, којем 
репрезентативац и његов клуб, морају да доставе податке од значаја за оцену 
оправданости одсуства репрезентативца, а о чему се писмено обавештава  селектор 
репрезентације. Селектор репрезентације може да пошаље репрезентативца на додатне 
прегледе, чије трошкове покрива Савез. 
 
У случају неоправданог изостанка репрезентативца са било које активности 
репрезентације, кривац - клуб или спортиста, подлежу казненим одредбама 
Дисциплинског правилника КСС.  
 
 



 
Отказ учешћа у програму и прихваћеним активностима репрезентације, спортиста, може 
поднети само из оправданих разлога и то у року који је предвиђен у позиву. У случају 
немогућности извршења активности предвиђене планом репрезентације, спориста је 
дужан да благовремено обавести селектора писаним путем, након чега се уз селекторово 
писмено одобрење може сматрати да је изостанак спортисте оправдан. 
 
Репрезентативцу коме је несумњиво доказано узимање недозвољених стимулативних 
средстава који се налазе на "листи забрањених стимулативних средстава'', утврђених од 
Антидопинг агенција Републике Србије, биће удаљен из репрезентације, и против њега 
биће покренут дисциплински поступак.  
 
Спортиста  је дужан држати се стручних упутстава лекара и физитерапеута који се односе 
на примену адекватних мера терапије у циљу оспособљавања спортиста за учешће у 
тренажном процесу и такмичарској активности. Надлежне стручне службе морају при 
спровођењу терапије и лечења пре свега водити рачуна о очувању здравља спортисте.  

 
Спортистима се забрањује давање било какве негативне изјаве о спортистима из 
репрезентације, плану и организацији припрема, тактици, свим стварима које су у 
надлежности селектора, тренера, УО КСС, затим о противницима, службеним особама, те 
о организацији и одлукама КСС-а, нарочито путем средстава јавног информисања и 
друштвеним мрежама. 
  
Сву потребну опрему репрезентативцима за припреме и наступе набавља  КСС. 
 a. Према могућностима КСС осигурава опрему која се користи на такмичењима, тренингу 
и у слободном времену;  
b. Репрезентативци су обавезни током свих акција, према упутствима селектора, носити 
опрему коју је набавио  КСС;  
 
Репрезентативци су дужни да се одазову на здравствене прегледе и тестирања која се 
врше у оквиру РЗС или сличне установе, као и да поштују и спроводе прописе ИЦФ-а, 
ЕКА и МОК у вези допинг контроле.  
a. Здравствена заштита на припремама и такмичењима се обезбеђује путем Здравствене 
комисије КСС или лекара и физиотерапеута.   
б. За конкретну репрезентативну акцију здравствену заштиту обезбеђују задужени 
чланови Здравствене комисије и они су чланови стручног штаба те селекције.  
  

Члан 6. 
 
Прихватањем позива за националну селекцију репрезентативац прихвата обавезе 
поштовања одлука и аката КСС које се односе на рад са националном селекцијом, а 
нарочито: Статут КСС, одлуке органа КСС, као и одребе свих општих и појединачних 
аката КСС који су на снази. 
1. Да се у заказано време одазове позиву за репрезентативне акције;  
2. Да извршава задатке које му поставе чланови стручног штаба;  
3. Да време на репрезентативним акцијама у потпуности искористи ради што успешнијег 
представљања кајакашког спорта Србије;  
4. Да се у свему придржава инструкција селектора репезентације, стручног штаба и 
вођства пута;  
5.Да брижљиво чува поверену опрему и намири сваку учињену штету;  
6. Да својим понашањем и максималним ангажовањем и залагањем, спортским, етичким, 
хуманим и васпитним држањем достојно и на сваком месту репрезентује како Србију тако 
и кајакашки спорт Србије;  



7.Да избегава све поступке који ремете или могу реметити постизање врхунских резултата 
селекције у којој је изабран, као и поштује склад унутар националне селекције;   
8.Да се повинује уговорним обавезама КСС према спонзорима КСС, односно националне 
селекције и да доследно исте поштује ако се ради било о појединачним било о групним 
или екипним обавезама према истим;  
 
Селектор репрезентације може донети одлуку о привременом удаљењу репрезентативца 
из састава репрезентације, до доношења одлуке по поднетој дисциплинској пријави 
селектора, односно покренутом дисциплинском поступку против репрезентативца. 
 
III СТРУЧНО-ТЕХНИЧКО РУКОВОДСТВО 
 

Члан 7.  
Чланови стручно–техничког руководства  репрезентације, се именују посебно за сваку 
репрезентативну селекцију (спринт, спуст, слалом), а чине га: 
1. Селектор репрезентације, 
2. Тренери репрезентације, 
3. Медицинско и друго стручно особље репрезентације. 
 
Селектора и тренере репрезентације и чланове стручно-техничког руководства именује и 
разрешава УО КСС, у складу са одредбама Статута КСС и овог правилника.  
 

1. Селектор репрезентације  
 

Члан 8.  
Селектор репрезентације је стручно оспособљена особа која непосредно управља 
стручним радом репрезентације.  
 
Статус, права и обавезе селектора репрезентације ближе се уређују посебним уговором 
који се закључује између селектора репрезентације и Председника УО, а на који уговор 
сагласност даје УО. 

 
Члан 9.  

Селектор репрезентације се именује за све репрезентативне селекције (спринт, спуст, 
слалом), а на основу јавног конкурса који расписује УО КСС који се објављује на 
званичној интернет страници Савеза или на предлог Председника УО.  
Селектор репрезентације за свој рад одговара УО КСС, којем на сваки захтев, а најмање 
једном годишње подноси извештај о свом раду, а за сваку годину и план рада. 
Селектор  не може истовремено бити и тренер било ког клуба у Р.Србији или у 
иностранству. УО  КСС може на захтев, у посебним случајевима селектора или 
заинтересованог клуба, предложити  да селектор буде и тренер у клубу, ако процени да је 
то у интересу развоја кајака у Р.Србији.  

Члан 10.  
За селектора репрезентације може бити именовано лице које, поред општих услова 
предвиђених Законом о спорту, испуњава посебне услове које утврђује УО као и следеће  
услове: 

1. да има одговарајућу стручну спрему и Дозволу за рад издату од надлежног органа 
КСС, 

2. да има запажене резултате у раду или  као спортски тренер или бивши спориста, 
3. да поднесе оквирни план рада за период за који се именује, 



4. да поседује спортске и моралне квалитете, те високи углед у кајакашком спорту у 
Р.Србији и потребно искуство за обављање функције селектора репрезентације 

5. Познавање једног  језика 
 

Члан 11. 
  Основни послови и задаци селектора за спринт, слалом и спуст су:  

-доношење правила, критеријума и норми за улазак у националне селекције свих 
категорија (сениори, јуниори, кадети, пионири)  
-врши избор спортиста за репрезентативне акције, као и за наступ на ОИ, Светском 
првенству, Европском шампионату, Медитеранским играма, Универзитетским 
играма и Европским играма и Светском купу и међународним регатама. 
Образложени списак националног селектора потврђује УО КСС, 

  -Сарађује са клупским тренерима који припремају репрезентативце,  
 -Руководи радом стручног штаба репрезентације у који предлаже сараднике, које             

усваја УО КСС;  
-Заједно са  УО КСС разматра сва стручна питања везана за рад са     
репрезентацијама;  
-Доноси одлуку о удаљавању са припрема прекршиоца дисциплине и против истих 
подноси дисциплинску пријаву;   
-прављење годишњих планова рада свих репрезентативних за које је именован  – 
(сениори, јуниори, кадети, пионири),   
-непосредни рад и контрола рада тренера репрезентације на припремама 
репрезентативних селекција у свим узрасним категоријама,   
-вођење националних селекција заједно са националним тренерима на 
међународним такмичењима на којима учествују националне селекције,  
-прављење годишњих извештаја о раду и постигнутим резултатима свих 
репрезентативних  селекција (сениори, јуниори, кадети, пионири),  
-непосредна контрола рада свих тренера на спровођењу зацртаног програма рада и 
пружање стручних помоћи, како на припремама тако и такмичењима   
-прављење стручних анализа, у циљу побољшања како квалитете рада тако и 
постизавања резултата,  
-сарадња са Управним одбором, по свим питањима, а све што је везано за 
провођење годишњег плана рада репрезентативних селекција,   
-сарадња и контакти са другим репрезентацијама и тренерима у циљу 
успостављања сарадње око заједничких припрема и такмичења,  
-учешће у организацији међународних такмичења која се одржавају у Р.Србији, а 
која су у организацији КСС. 

-Предлаже за похвале и награде за чланове репрезентације за исказани рад и успех;  
-Прати рад и форму кандидата за репрезентације;  
-Врши избор места за припреме репрзентације;  
-Прати рад, резултате и форму других националних селекција;  
-Подноси извештаје УО КСС по завршетку појединих акција;  

 
  

Члан 12.  
Селектор репрезентације се именује на период од 4 године и може бити поново именован 
на ту функцију.  
 
 
 
 
 



Селектор репрезентације може бити разрешен те функције на сопствени захтев или ако не 
извршава своје обавезе из закљученог уговора , или ако на други начин постане 
недостојан да даље обавља ту функцију, или ако изостану задовољавајући резултати 
репрезентације. 
 
Селектор може бити разрешен и пре истека агажмана у случајевима:  
a. Ако због неадекватног и неквалитетног тренажног процеса се не оствари план и 
програм, односно ако изостану резултати предвиђени планом и програмом и усвојени од 
стране УО;  
б. Ако својим деловањем нарушава углед кајакашког спорта, а посебно углед Републике 
Србије;   
ц. Ако обавља поверене послове под дејством алкохола или опојних психоактивних 
супстанци;  
ч. Ако учини кривично дело у вези обављања послова;  
ћ. Ако одаје пословне тајне КСС;  
д. Ако изазива нереде и учествује у тучи и свађи;  
дж. Ако организује политичке активности у КСС;  
ђ. Ако врши злоупотребу положаја и прекорачује дата овлашћења;  
е. Ако не поступа сагласно правоснажним одлукама, донетим од стране надлежних судова  
других управних органа;  
ф. Ако тренира кајакашке клубове без сагласности УО КСС;  
г. Ако се спортски не усавршава;  
х. И у свим осталим случајевима предвиђеним Законом о спорту односно потписаним 
уговором.  
  
Одлука о разрешењу Селектора репрезентације доноси се на предлог Председника УО 
КСС, а након прибављеног мишљења Стручне комисије.  
  
Уколико селектор поднесе оставку или му обавезе престану из неког другог разлога, УО 
КСС ће одредити вршиоца дужности до именовања новог националног селектора.  
 

Члан 13. 
  

Селектор репрезентације за свој рад има право на одговарајућу накнаду чија висина се 
одређује уговором из члана 8. став 2. овог правилника. 
  

2. Тренер репрезентације 
 

Члан 14. 
.  

Тренер репрезентације је стручно оспособљена особа која у складу са плановима рада и 
појединачним налозима селектора репрезентације непосредно учествује у стручном раду 
са репрезентативцима.  
Статус, права и обавезе тренера репрезентације ближе се уређују посебним уговором који 
се закључује између тренера репрезентације и Председника УО, а на који уговор 
сагласност даје Управни одбор КСС. 
 
 
 
 
 
 



Члан 15.  
Тренер репрезентације се именује од стране УО КСС на предлог селектора 
репрезентације.  
Тренер репрезентације за свој рад одговара селектору Репрезентације и  УО КСС. 

 
Тренери могу бити задужени за рад са појединим националним селекцијама,могу 
учествовати у раду стручних штабова националних селекција  
 

Члан 16.  
За тренера репрезентације може бити именовано лице које испуњава исте услове који су 
овим правилником прописани за селектора репрезентације. 
УО КСС може донети одлуку да уз селектора за поједине селекције или за рад са свим 
млађим селекцијама изабере једног или више тренера.  
У случају такве одлуке, УО КСС би посебном одлуком утврдио њихове обавезе и 
овлашћења.  
Национални тренери и њихови помоћници могу бити и тренери у клубовима.  
За свој рад одговорни су селектору и УО КСС.  

 
                                                            Члан 17. 

 Основни послови и задаци  тренера су: 
 

-Руководе радом стручног штаба селекције која им је поверена, и подносе план и 
програм рада са том селекцијом селектору на усвајање  

-Предлажу награде и похвале за чланове селекције којом су задужени;  
-на основу плана и програма селектора организују и воде тренажни процес, 
припреме и наступе на такмичењима  селекције која им је поверена; 
- са утврђеног ширег списка спортиста предлажу избор спортиста за припреме и 
наступ, а о чему селектор репрезентације доноси коначну одлуку; 
- за селекцију која им је поверена прате рад чланова исте, као и кандидата за 
националну селекцију у клубовима и сарађују са клупским тренерима; 
-  по договору са селектором координирају са секретаром Савеза и подносе план 
свих потреба у циљу стварања услова за реализацију програма рада;  
- задужују потребну опрему за припреме или акције репрезентативне селекције, као 
и воде рачуна о истој и на крају акције је раздужују. 
  

Члан 18.  
Тренер репрезентације се именује на исти период као и селектор репрезентације и може 
бити поново именован на ту функцију.  
Тренер репрезентације може бити разрешен те функције на сопствени захтев или ако не 
извршава своје обавезе из закљученог уговора или ако изостану резултати репрезентације 
које је усвојио УО.  
Одлуку о разрешењу тренера репрезентације доноси УО КСС, након прибављеног 
мишљења селектора. 
У случају разрешења тренера репрезентације, након прибављеног мишљења Селектора 
репезентације, УО ће у року од 15 (петнаест) дана, уколико постоји потреба,  именовати 
новог тренера репрезентације. 

 
 
 
 
 
 

 



Члан 19.  
Тренер репрезентације за свој рад има право на одговарајућу накнаду чија висина се  
одређује уговором из члана 14. став 2. овог правилника.  

 
3. Медицинско и друго стручно особље репрезентације 

 
Члан 20.  

Медицинско особље репрезентације чине доктори, физиотерапеути и друго стручно 
особље (кондициони тренер, психолог) које поседује неопходна стручна знања из области 
спортске медицине као и друга стручна лица која обављају административне, 
организационе и друге стручне послове везане за рад, такмичење, путовања и друге 
послове у вези са радом Репрезентације.  
 
Статус, права и обавезе особља репрезентације ближе се уређују посебним уговором који 
се закључује између ангажованог сваког особља репрезентације и Председника УО, а на 
који уговор сагласност даје УО КСС. 
 

Члан 21.  
Медицинско особље репрезентације води бригу о здравственој заштити репрезентативаца 
за време припрема и такмичења репрезентације.  
Медицинско особље репрезентације такође сарађује са клупским докторима и има право 
увида у лекарски третман репрезентативаца у њиховим клубовима. 

 
 
Поједини чланови другог стручног особља репрезентације морају имати потребна знања и 
искуство , а по потреби и познавање једног страног језика који је у службеној употреби у 
ЕКА- и ИЦФ-у, те стручне и организационе способности за обављање стручних послова на 
којима су ангажовани.  

 
Члан 22.  

Медицинско особље репрезентације мора водити појединачне здравствене картоне 
репрезентативаца и кандидата за репрезентацију тј. историју болести и повреда, врсту 
повреда и учесталост, као и начин лечења који се примјењује. 
 

Члан 23.  
Поједини члан медицинског особља репрезентације може бити разрешен те функције на 
сопствени захтев или ако не извршава своје обавезе из закљученог уговора, или ако на 
други начин постане недостојан да даље обавља ту функцију, или ако изостане 
задовољавајућа медицинска заштита репрезентативаца.  
Одлуку о разрешењу појединог члана медицинског особља репрезентације доноси УО 
КСС на предлог селектора репрезентације , а по прибављеном мишљењу стручног 
комисије.  
Против одлуке УО КСС о разрешењу појединог члана медицинског особља 
репрезентације жалба није дозвољена.  
У случају разрешења појединог члана медицинског особља репрезентације, 
селектор  репрезентације је обавезан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана 
од дана разрешења предложи УО КСС новог члана медицинског особља репрезентације, с 
тим да до именовања новог члана, УО КСС може именовати вршиоца дужности ако је то 
неопходно због хитности пружања здравствене заштите репрезентативаца. 

 
 
 



 
Члан 24.  

Медицинско особље репрезентације за свој рад има право на одговарајућу накнаду чија 
висина се одређује уговором из члана 20. став 2. овог правилника. 
 

IV ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА ПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
 

Члан 25.  
Сви кајакашки клубови са седиштем у Р.Србији из чијег састава су изабрани 
Репрезентативци су обавезни омогућити учешће изабраних спортиста, тренера и других 
чланова, у свим активностима Репрезентација у свим периодима припрема и наступа 
репрезентације и то: 
  
1. Клубови чији је спортиста кандидован или изабран у националну селекцију морају том 
спортисти омогућити суделовање у свим фазама припрема и наступа националне 
селекције.  

2. Клуб изабраног кандидата обавезан је омогућити истом услове за остварење посебних и 
индивидуалних програма рада, које је за репрезентативца сачинио селектор или тренер 
репрезентације.  

3. Клубови уколико добију сагласност УО КСС да селектор буде и тренер, морају 
селектору  омогућити суделовање у свим фазама припрема и наступа националне 
селекције.  

4. Клубови из тачке 1., 2. и 3. дужни су да ускладе своје програме са програмом рада 
националних селекција   
Сви инострани кајакашки клубови за које наступају спортисти изабрани у репрезентацију, 
или у којима су ангажовани тренери репрезентације, су обавезни истима омогућити 
учешће на припремама и такмичењима у којима учествује репрезентација у складу са 
правилима ЕКА и ИЦФ-а. 
 

Члан 26.  
Сви клубови су обавезни омогућити репрезентативцима најбоље услове за остваривање 
посебних и појединачних програма рада које за репрезентативце сачини селектор или 
тренер репрезентације.  
Кајакашки  клубови који не изврше своје обавезе према репрезентацији одговарају у 
складу са одредбама Дисциплинског правилника КСС. 
 

V НАКНАДЕ, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
1. Накнада трошкова 
 

Члан 27.  
Сви чланови репрезентације имају право на накнаду путних трошкова и других трошкова 
које су имали у вези са доласком на припреме и наступе репрезентације, у складу са 
општим актима КСС и Законом, уколико то није одлукама УО КСС другачије регулисано.   

  
Сви чланови репрезентације имају право на дневнице за све дане припрема и такмичења 
репрезентације у висини у складу са општим актима КСС и Законом о спорту, уколико то 
није одлукама УО КСС другачије регулисано. 
 



Ако су кајакашки клубови, чији су репрезентативци чланови, имали трошкове око одласка 
и повратка репрезентативаца на припреме и наступе у репрезентацији, имају право да им 
се ти трошкови рефундирају од стране Кајакашког савеза Србије, у складу са општим 
актима КСС и Законом, уколико то није одлукама УО КСС другачије регулисано. 
 
2. Награде и признања 
 

Члан 28.  
За постигнуте резултате у раду и успеху репрезентације свим члановима репрезентације 
се могу исплатити новчане или друге награде и доделити признања.  
Висину укупне новчане награде за постигнуте резултате одређује УО КСС, на предлог 
Председника УО.  
Висину новчаних награда за сваког појединца, у зависности од његовог доприносу успеху 
репрезентације, одређују селектор репрезентације. 

  
УО КСС додељује одговарајућа признања појединим члановима репрезентације. 
 

Члан 29. 
КСС има обавезу да надлежним државним органима, Министарству омладине и спорта, 
Републичком заводу за спорт,  Спортском савезу Србије и Олимпијском комитету Србије, 
доставља податке о оствареним резултатима свих репрезентативних селекција и свих 
репрезентативаца, а у циљу остваривања њихових права везаних за статус, награде, 
стипендије и друга признања. 
КСС има обавезу да свим репрезентативцима, који су остварили право на добијање 
Националног спортског признања пружи сву техничку и другу помоћ у циљу реализације 
истог. 
 

VI ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ 
 

Члан 30.  
Кајакашки савез Србије је обавезан да за време боравка на припремама и такмичењима за 
све чланове репрезентације закључи уговор о осигурању од последица несретног случаја.  
За све репрезентативце осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање 
се одређује према утврђеном рангирању спортиста, а у висини прописаној Законом о 
спорту Р.Србије. 
 
Чланови Репрезентације су обавезни да за свако путовање у иностранство (припрема и 
такмичења) изваде о сопственом трошку путно здравствено осигурање. 
 

VII СПОРТСКА ОПРЕМА 
 

Члан 31.  
Кајакашки савез Србије обезбеђује свим репрезентативцима сву потребну спортску 
опрему за припреме, тренирање и такмичења.  
Спортска опрема коју користе репрезентативци на такмичењима мора имати видљива 
обележја Р.Србије и КСС, а иста може имати и исписане логотипе спонзора.  
Сви чланови Репрезентације су обавезни да поштују обавезе које је Кајакашки савез 
Србије преузео према спонзорима Репрезентације, у складу са потписаним уговорима, те 
да активно учествују у њиховој реализацији.  
Правила облачења репрезентативаца Србије биће регулисана посебним правилником 
којим се уређује ова област.  



 
 

Члан 32.  
Према могућностима, Кајакашки  савез Србије обезбеђује репрезентативцима и 
спортску опрему за слободно време, као и прикладну одећу за свечане прилике.  
Репрезентативци морају током свих акција Репрезентације носити искључиво опрему и 
одећу коју је набавио Кајакашки савез Србије.  
Репрезентативци морају чувати сву спортску опрему и одећу коју су добили од 
Кајакашког савеза Србије.  
У случају да се оштети или изгуби део спортске опреме или одеће немаром 
репрезентативца, или ако репрезентативац не врати преузету спортску опрему или 
одећу, репрезентативац мора надокнадити насталу штету. 
 

VIII ПРЕВОЗ  И СМЕШТАЈ 
 

Члан 33.  
За превоз чланова репрезентације на припреме и такмичења се мора користити оно 
превозно средство које обезбеђује сигуран, комфоран, удобан и превоз који омогућује 
да се у што краћем времену стигне на одређено место.  
Сви чланови репрезентације се за време припрема и такмичења морају сместити у 
одговарајуће хотеле, мотеле и друге одговарајуће смештајне капацитете који обезбеђују 
све потребе за боравак, рад и све активности свих чланова репрезентације. 
 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
    

Члан 34.  
Сваки члан репезентације је дужан да се упозна са овим Правилнком. Непознавање 
одредби овог правилника не ослобађа одговорности. 
 

      Члан 35. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Управног одбора и   
објављује се на званичној интернет страници  Савеза. 
  

ПРЕДСЕДНИК 
УО САВЕЗА: 
 

____________________ 
                                                                                                                Мирко Нишовић 


