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

 

П Р А В И Л Н И К  

 О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ 

  

1. – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови   за реализацију Олимпијског програма 
Олимпијског комитета Србије (у даљем тексту ОКС)  у олимпијском циклусу  (четири 
године) и права и обавезе Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Савез), са циљем 
стварања што већег броја кандидата за врхунске резултате на Олимпијским играма (у 
даљем тексту ОИ) кроз развијање концепта директног финансирања програма најбољих 
спортиста у кајакашком спорту, обезбеђивањем у континуитету најбољих услова за 
припреме и такмичења током трајања циклуса. 

Овим Правилником уређују се услови   за реализацију Развојног програма Олимпијског 
комитета Србије (у даљем тексту ОКС) и права и обавезе Кајакашког савеза Србије (у 
даљем тексту: Савез), у циљу  правовремене идентификације најталентованијих младих 
спортиста, односно потребу да се обезбеде оптимални услови за њихов развој, ради 
стварања услова за  успешну трансформацију најталентованијих младих спортиста у 
врхунске спортисте који ће бележити запажене спортске резултате и освајати медаље на 
међународним такмичењима у сениорској конкуренцији у кајакашком спорту. 

Члан 2. 

Спортисти стичу статус категорисаних спортиста ОКС испуњавањем неког од усвојених 
критеријума за категорисање  (које прописује ОКС), чиме остварују право на учешће у 
олимпијском програму и подршку у реализацији њихових индивидуалних програма. ОКС 
листу категорисаних спортиста ажурира по предвиђеним критеријумима после сваког 
критеријумског такмичења. Критеријуми за катеогризацију Олимпијског програма и 
подложни су променама од стране ОКС. У случају промене критеријума непосредно ће се 
примењивати исти. 

 

 



Члан 3. 

Спортисти стичу право на учешће у Развојном програму уколико испуне неки од 
усвојених критеријума за категорисање (које прописује ОКС), у оквиру овог програма. 
Критеријуми за катеогризацију Развојног програма подложни су променама од стране 
ОКС. У случају промене критеријума непосредно ће се примењивати исти. 

Члан 4. 

ОКС одређује висину  годишњег  буџета по категорисаним посадама, Савез као корисник 
буџета  је одговоран за реализацију буџета, тако да ће током трајања Олимпијског и  
Развојног програма подносити финансијски извештај о утрошеним средствима по свакој 
позицији након завршетка сваке активности, како би Олимпијски комитет Србије вршио 
контролу утрошених средстава. УО Савеза врши контролу утрошених средства за 
средства која су додељена Савезу од стране ОКС. 

Члан 5. 

Селектор репрезентације доставља план и годишњи буџет програма Савезу за средстава 
добијена од ОКС. План припрема и годишњи буџет усваја УО Савеза. Селектор 
репрезентације је одговоран за реализацију плана и програма ОКС којег је усвојио УО. 

За развојни програм УО Савеза може овласити тренера изабране посаде/спортисте, а на 
предлог селектора да достави план и годишњи буџет програма  Савезу. План припрема и 
годишњи буџет усваја УО Савеза. Изабрани тренер  репрезентације је одговоран за 
реализацију плана и програма ОКС којег је усвојио УО. 

Обавезује се сваки учесник Развојног програма у оквиру Савеза, коме су средства 
додељена по овом основу,  да благовремено о утрошку средстава која су му додељена из 
буџета Развојног програма по било којој позицији  доставља извештаје Савезу о висини и 
намени утрошених средстава. 

Члан 6. 

УО Савеза именује спортисте/посаде и тренере за сваку категорисану категорију, на 
предлог селектора а на основу постигнутих резултата посаде/спортисте која је испунила 
резултатски критеријум. 

Реализација припрема из олимпијског програма свих посада /спортиста се спроводи се 
према усвојеном плану припрема селектора. 

Реализација припрема из развојног програма свих посада /спортиста се спроводи се према 
плану припрема тренера спортисте у развојном програму према усвојеном  плану 
припрема. 



Промена термина и локације за припреме односно промена одређеног сегмента или 
годишњег плана у олимпијском програму и развојном програму врши се уз сагласност и 
дозволу  Олимпијског комитета Србије.  

Члан 7. 

Клупски тренер  спортиста/посада може учествовати у реализацији олимпијског програма, 
по посебној дозволи УО и селектора.  

Именовани тренери и спортисти у олимпијском програму потписују уговоре са 
Олимпијским комитетом Србије којим се регулишу међусобна права и обавезе у 
зависности од категорије у којој су сврстани на основу критеријумских резултата.   

 Члан 8. 

ОКС Олимпијским и  Развојним програмом јасно прописује основне критеријуме за 
учешће, критеријуме за улазак у програм и резултатске критеријуме, тако да   се сваки 
кајакашки субјект  који учествује у  рализацији програма ОКС обавезује да  активним 
уичешћем испуни све услове који су прописани програмима ОКС. 

2. – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет 
страници Савеза. 

 

ПРЕДСЕДНИК УО  

_________________ 

Мирко НИШОВИЋ  

 

 

 


