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На основу члана 51. Статута Савеза спортских риболоваца Србије, Управни одбор 

ССРС је на својој седници одржаној 13.06.2021 године донео  

ОДЛУКУ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА У                          

САВЕЗУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Савез спортских риболоваца Србије, (у даљем тексту ССРС) као надлежни 

национални спортски савез за спортску грану : спортски риболов, има одговорност 

да очува интегритет, репутацију и углед спортског риболова и задатак да из ове 

спортске гране удаљи све неморалне, неетичке и неспортске врсте понашања и 

деловања                                                                                                                                                                                                          

Овом одлуком (етичким кодексом) се прописује норме и стандарди понашања и 

етички принципи за  носиоце функција, чланове тела  и органа и других сталних и 

привремених облика организовања рада                       (у даљем тексту спортски 

функционери ССРС), запослене и друга лица која обављају послове по разним 

основама за потребе ССРС.                                                                                                                                                                 

Одредбе овог документа сви су дужни да поштују. Свако непоштовање одредаба 

овог документа, санкционисаће се на основу аката ССРС, а све у циљу заштите 

спортског, пословног и другог интегритета и угледа ССРС, укључујући и примену 

одговарајућих мера. 

Члан 2. 

Кодекс представља пристанак свих чланова органа и професионалних институција 

ССРС, да се понашају у складу са његовим одредбама, прописаним обавезама и 

дужностима и уједно представља услов заузимања одговарајуће позиције и статуса 

сваког појединца у ССРС, на професионалном, волонтерском или било којем другом 

месту. Поред спортских функционера ССРС, запослених и других лица која 

обављају послове по разним основама за потребе ССРС, овим етичким кодексом 

биће обахваћени и спортисти, тренери и други стручњаци, судије, делегати, 

родитељи.  
 

ОПШТИ ЕТИЧКИ КОДЕКС 

Члан 3. 

Спортски функционери ССРС су дужни да у било које време и на било ком месту 

штите углед, спортски, пословни и етички интегритет ССРС, ако је он у јавности 

злонамерно и на други начин нарушен. Од свих се очекује да буду свесни значаја 

функција које обављају и обавеза и одговорности које из њих произилазе. 

Спортски функционери ССРС су дужни да промовишу принципе и циљеве ССРС, који 

су утемељени у Статуту и другим актима ССРС. 

Истовремено, спортски функционери ССРС су дужни да јавни интерес и интерес 

ССРС, правилно промовишу у спортској матичним организацијама одакле долазе. 



Свако намерно промовисање непостојећег, лажног, зломнамерног или искривљеног 

интереса или интереса субјеката изван ССРС, сматраће се нарушавањем овог 

Кодекса. 

Нико не може себе, ни ССРС представљати у јавности у областима за које није 

компентентан и уколико од органа ССРС није добио одговарајућа овлашћења и у 

том смислу и одговорност. Свако другачије понашање сматраће се нарушавањем 

овог кодекса. 

Члан 4. 

Носиоци функција, чланови тела  и органа и других сталних и привремених облика 

организовања рада се морају понашати морално и достојанствено, са 

кредибилитиетом и интегритетом. 

Функција која се обавља, односно положај у ССРС, не сме се злоупотребити и бити 

основ за промовисања личних циљева, интереса и добити. 

Члан 5. 

Спортски функционери ССРС пре  избора или постављања на одређене функције су 

дужни да обавесте орган који их бира или постављања и евентуалној могућности 

сукоба интереса који би настао његовим обављањем те функције.                                                                                                                                                                                           

Приликом обављања дужности, треба избегавати било какве ситуације које би 

могле да доведу до сукоба интереса,  ако до њих дође, дужни су да о томе одмах 

известе надлежни орган, који ће донети одговарајућу одлуку по том питању.                                                                                                                                               

Сукоб интереса настаје ако чланови ССРС имају, или се покаже да могу имати, 

приватне интересе, а који би могли да умање њихове способности да службене 

дужности обављају на независан и правилан начин. Под приватним интересом 

подразумева се стицање било какве личне погодности, његову породицу, рођаке, 

пријатеље и сл. 

Члан 6. 

Спортски функционери ССРС, током деловања у ССРС су дужни да се понашају 

аполитично, односно у обављању својих функција не смеју износити своје 

политичке ставове или деловати у остваривању циљева неке политичке партије.  

Члан 7. 

Када буду изабрани или постављени на одређене функције, Спортски функционери 

ССРС, не могу  заступати мишљења или интересе своје матичне спортске 

организације одакле долазе.  Ако заступају одређену дисциплину, такмичарску зону 

или групацију чланова, они морају да заступају мишљење свих или већине тих 

спортских организација.                                                                                                                                          

Уколико већина тих спортских организација у заједници дисциплина, такмичарској 

зони, групацији чланова а које су директно предложили Спортског функционера 

ССРС за одређено место у органима ССРС, утврди да он не поступа по вољу већине, 

имају право да траже његову смену или замену.  

Члан 8. 

Спортски функционери ССРС, својим деловањем не смеју да нарушавају 

достојанство и интегритет других лица и институција и да испољавају било какав 

облик дискриминације на рачун етничког, расног, културног, језичког и верског 

порекла или пола другог лица. 

Члан 9. 

Спортски функционери ССРС, приликом обављања својих дужности, су дужни да 

воде рачуна о заштити поверљивих података који су од значајa за ССРС. 



Поверљиви подаци и друге информације биће доступни јавности само на основу 

одобрења или директиве надлежних органа ССРС. 

Члан 10. 

Спортским функционерима  ССРС, није дозвољено да од треће стране прихватају 

поклоне и остале бенифиције које прелазе просечну вредност локалних културних 

обичаја. У случају сумње, односно превелике вредности, поклон треба на учтив 

начин одбити.                                                                                                    

Прихватање поклона у новчаном износу апсолутно је недозвољено. 

Спортски функционери ССРС у пригодним ситуацијама (протокол и сл), могу давати 

поклоне трећим странама у складу са расположивим артиклима у ССРС за ту 

намерну, као и у складу са принципом да поклон не прелази просечну вредност 

домаћих културних обичаја. 

Спортски функционери ССРС, а у складу са ошптим правним нечелима и прописима, 

не смеју примати никакве врсте мита или погодности, а које би им се понудиле у 

циљу да се подстакне кршење прописа ССРС, спортског и пословног морала и 

уобичајених норми понашања, а у циљу остваривања интереса неке треће стране. 

Спортским функционерима  ССРС, је забрањено да прихватају провизију или 

обећања провизије приликом преговарања о пословима од интереса за ССРС.  

Члан 11. 

Приликом присуства званичним скуповима или одласку на службена путовања, 

спортски функционери ССРС, не могу водити на пут чланове своје породице или 

партнере о трошку ССРС, уколико одговарајућим актима то није одређено. 

Члан 12. 

Спортским функционерима  ССРС, је забрањено да учествују (директно или 

индиректно) у клађењу, коцкању, лутријама и сличним трансакцијама, а које су 

повезане са одигравањем спортских такмичења у спортском риболову. 

Члан 13. 

Спортским функционерима ССРС, самим избором на одређено место почиње 

важност овог кодекса, који не морају да потписију, јер су обавезни да се упознају 

са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим општим актима Савеза и да су 

упознати са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА 

Члан 14. 

А) Спортски функционери ССРС не смеју непотребно задржавати или склањати 

релевантне информације које долазе из спољашњег окружења а значајне су за 

ССРС; 

Б) Спортски функционери ССРС не смеју строго поверљиве спортске, пословне, 

службене и друге сличне информације и тајне износити у јавност, или их преносити 

другима, без сагласности органа ССРС; 

В) Спортски функционери ССРС не смеју, приликом јавних наступа износити личне 

ставове, већ само званичне ставове које су донете на органима ССРС; 

Г) Спортски функционери ССРС морају поштовати нормативна акта и друга правила 

понашања које прописује ССРС; 

Д)  Спортски функционери ССРС су дужни да обавесте органе и руководство ССРС о 

активностима које могу излазити из оквира дозвољених делатности; 



Ђ)  Спортски функционери ССРС су дужни да своја знања и искуства несебично 

преносе другима, нарочито млађим а у границама својих образовних, спортских, 

пословних и стручних знања; 

Е)  Спортски функционери ССРС не смеју да вређају, омаловажавају и потцењују 

интегритет личности својих сарадника, колега и других, као и њихових 

квалификације, знања и способности; 
 

ПОНАШАЊЕ ПРЕМА РАДНИМ ОБАВЕЗАМА, МАТЕРИЈАЛНИМ И 

НЕМАТЕРИЈАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА 
 

Члан 15 

Спортски функционери ССРС, запослени и друга лица која обављају послове по 

разним основама за потребе ССРС су дужни да свесно и марљиво извршавају своје 

радне обавезе, остварујучи заједничке и своје појединачне циљеве, ради којих се 

ангажују, запошљавају или преузимају одговарајуће обавезе у ССРС. Свако 

другачије понашање, сматраће се грубим нарушавањем спортских, пословних и 

других раднбих обавеза, предвиђених у нормативним актима ССРС, Уговорима о 

раду и другим документима. 

Члан 16 

Спортски функционери ССРС, запослени и друга лица која обављају послове по 

разним основама за потребе ССРС су дужни да се према материјалним и 

нематеријалним вредностима ССРС, односе брижљиво и са пажњом доброг 

домаћина. Свако понашање које онеспособљава или лимитира опште материјалне 

вредности и баца сенку на нематеријалне величине које су садржане у угледу, 

имиџу, репутацији, сматраће се грубим нарушавањем правила понашања. 

Члан 17 

Највиши ниво односа спортских функционера ССРС, запослених и других лица која 

обављају послове по разним основама за потребе ССРС, према спортским, 

пословним и другим радним обавезама, материјалним и нематеријалним 

вредностима и добрима, посматраће се као категорија лојалности према ССРС.  
 

СЕЛЕКТОРИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ 
 

Члан 18 

Тренер и спортски стручњак је слободан у избору спортске организације (клуба) за 

који ће тренирати и са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и 

одговорности, или уколико нема ангажовање, дужан је да достави потписану изјаву 

да тренутно није ангажован ни у једној спортској организацији (клубу).                                                                                 

Члан 19 

Уколико, уз дозволу спортске организације ( клуба), са којим потпише Уговор, 

тренер обавља посао селектора, тренера или члана стручног тима у 

репрезентацији, он је дужан да се понаша крајње професионално, и да интересе 

националог тима и репрезентације, стави испред интереса своје матичне 

организације (клуба). На изборним и државним такмичењима, мора да се понаша 

најкоректније према свим такмичарима, тотално неутрално и тамо не сме да 

представља своју матичну организацију. Најбоље је да не улази у бокс ниједног 

такмичара и да са стране, потпуно независно оцењује ангажовање и форму 

такмичара. Уколико улази у боксове такмичаре, то не сме бити у циљу сазнавања 

начина риболова и тренутне тактике, већ само у циљу охрабривања и мотивације, 

али то мора да буде феднако према свим учесницима.            

 



 

Члан 20 

Спортске организација (клубови) по правилу пријављују своје тренере, достављају 

сву потребну документацију и потписане Уговоре са тренерима. 

О дозволама за рад, не воде рачуна спортске организације (клубови), већ 

самостално тренери и стручна лица, која се старају да у року од 3 године, сакупе 

довољан број акредитованих бодова за обнављање дозволе за рад.                                                                                                                                                                                                                                              

 

Члан 21 

Селектори, тренери и спортски стручњаци потписују кодекс понашања који гласи:                                                         

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                       

Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и са 

поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                                  

Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати такмичаре, судије и навијаче. 

Свестан см да младим људима представљам модел и узор за идентификацију, па 

зато моје понашање и коментари, у сваком тренутку и  на сваком месту, треба да 

буду позитивни и подржавајући;                                                                               

Према свим особама, понашаћу се фер. Поштоваћу права, достојанство и личну 

вредност сваког без обзира на његов пол, способности, расну, националну, верску 

или културну прпадност или сексуалну оријентацију;                                                                                                                                                                                                

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне 

будности;                                                                                                              

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак 

биће оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених 

околности;                                                                                                           

Даћу све од себе да својим спортистима омогучим безбедне услове за тренинге и 

такмичења, да организујем тренинге који су за њих корисни, забавни и изазовни;                                                                                       

Настојаћу да мој приступ тренирању(руковођењу) буде позитиван, да што више 

користим награде, похвале и охрабрења како би развијао и одржавао пожељна 

понашања и мотивисао своје спортисте да постану добри и карактерни људи;                                                                                                                                                                   

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као 

прави спортски амбасадор своје земље;                                                                                                                                                                                 

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог 

кодекса. 
 

СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 
 

Члан 22 

Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                                                            

Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што 

није њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија.                                                                                                                                                                                                                                                             

Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији 

(клубу), то никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској 

организацији (клубу) јер је судија потпуно независан и самосталан. 

 

 



 

Члан 23 

Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске воде 

и стазе, наведе судије, то могу да буду они на које та спортска организација (клуб) 

може да рачуна при извођењу спортске манифестације.  

Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши 

Председник Судијског тела Савеза.                                                                                                                                                                                                                                    

Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација 

(клуб) из редова лиценцираних судија. 

Члан 24 

О дозволама за рад, не води рачуна спортска организација (клуб), већ самостално 

судије, који се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих 

бодова за обнављање дозволе за рад. Спортска организација нема обавезу пријаве 

судије за судијску лиценцу, дозволу за рад или полагање и контролни испит. То 

ради самостално судија.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Члан 25 

Судије и делегати потписују кодекс понашања који гласи:                                                                                                     

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим општим 

актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                    

Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце третираћу 

са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и са поштовањем 

користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити опсцене гестове или 

разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                                                          

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне будности;                                                                                                                         

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак биће 

оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених околности;                                                                                                                  

Бићу поштен. Избегаваћу све што може довести до сукоба интереса, осим оног што је 

реално и очигледно. Избегаваћу поклоне, услуге, специјалне третмане, привилегије и 

личне односе са појединцима или клубом (тимом) који могу компромотитовати опажену 

непристрасност;                                                                                                                                      

Одбићу и пријавити свакога ко тражи непримерене услуге, или примењује репресију за 

одбијање таквих понуда;                                                                                                                                                                                                                   

Друге судије третираћу са професионалним достојанством и учтивошћу, нећу их јавно 

критиковати и осуђивати, свестан да то није прихватљиво;                                                                                                                                           

Нећу на јавним местима, медијима и друштвеним мрежама износити увреде, према било 

коме;                                                                                                                                  

Свестан сам своје одговорности и обавезе да се континуирано усавршавам, да овладам 

новим правилима и прописима;                                                                                                                                                                                   

Према свим особама понашаћу се фер. Нећу узимати удела у поступцима који су 

смишљени да на нефер начин ограниче или забране суђење и  судијске задатке или 

чланство у удружењу;                                                                                                    

Ово укључује и избор на руководеће позиције који се ослања на економске факторе, 

расу, вероисповест, боју коже, старост, пол, физички контакт, државно илчи 

национално порекло;                                                                                                                 

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као прави 

спортски амбасадор своје земље;                                                                                                                                                                 

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

 



 

СПОРТИСТИ - ТАКМИЧАРИ 
 

Члан 26 

Такмичар је слободан у избору спортске организације (клуба) за који ће се 

такмичити и са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и 

одговорности. Такмичар не може бити самосталан, већ мора имати   спортску 

организацију (клуб). 

Члан 27 

Уколико, такмичар, својим резултатом и пласманом се избори за репрезентацију у 

одређеној дисциплини и категорији, он је дужан да се понаша крајње 

професионално, и да интересе националог тима и репрезентације, стави испред 

интереса своје матичне организације (клуба).  

 

Члан 28 

Спортске организација (клубови) пријављују своје такмичаре, достављају сву 

потребну документацију и потписане Уговоре са такмичарима. 

Члан 29 

Такмичари потписују кодекс понашања који гласи:                                                                                                                    

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                            

Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и са 

поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                          

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне 

будности;                                                                                                                         

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак 

биће оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених 

околности;                                                                                                                   

Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати противнике, судије и 

навијаче.На сваком такмичењу демонстрираћу спортско понашање, добар карактер 

и фер плеј. Према свим особама понашаћу се фер, без обзира на њихов пол, 

етничко порекло, расу, религију или сексуалну оријентацију;  Нећу на јавним 

местима, медијима и друштвеним мрежама износити увреде, према било коме;                                                   

На наступе (тренинге и такмичења, конференције за медије), долазићу у опреми и 

гардероби коју одреди Клуб за који сам регистрован и Савез. Пре, за време и после 

такмичења, на које сам позван да учествујем као члан државне репрезентације или 

екипе коју одобри Савез, носићу искључиво спортску опрему и гардеробу коју је 

одредио Савез. Поштоваћу обележја клуба за који сам регистрован и за који 

наступам, односно опрему и гардеробу, државне симболе, химну, грб и заставу када 

наступам за државну репрезентацију или екипу коју одобри Савез у земљи и 

иностранству;                                                                                                                                                  

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као 

прави спортски амбасадор своје земље и испуњаваћу, без поговора, све захтеве и 

одлуке стручног тима репрезентације;                                                                                                                                                                                        

Настојаћу да будем што бољи спортиста, тако што ћу адекватно тренирати, 

правилно се храниоти, слушати селекторе и стручни тим и од њих учити;                                                                                                                   



Играћу (наступаћу), поштујући спортска правила, понашаћу се спортски и 

достојанствено како у победи, тако и у поразу;                                                                                                                                                                              

Бићу поштен/а. Нећу лагати, варати или красти или се кладити на своје и туђе 

резултате.                                                                                                                  

Нећу учествовати у намештању резултата, избегаваћу сваки контакт са онима који 

то чине.                                                                                                                            

Одбићу и пријавити свакога ко тражи непримерене услуге или примењује репресију 

за одбоијање таквих понуда;                                                                                                                                                                                                                     

Подједнако ћу се залагати за сопствени успех и успех свога тима, јер је успех мог 

тима истовремено и мој успех. Охрабриваћу и помагати своје клупске другове да 

постану што бољи спортисти и што бољи људи;                                                                                                                                                                                                     

Заслужујем да се спортом бавим у безбедној средини, без дроге, алкохола и дувана. 

Заслужујем да ми бављење спортом пружи шансу да учим животно вредне вештине, 

да ми у спорту буде забавно и да у њему уживам;                                                                                                                                                                                        

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог 

кодекса. 
 

РОДИТЕЉИ 

Члан 30 

Уколико родитељи на домаћим такмичењима прате своју децу, морају се понашати 

тако да својим присуством никако не угрозе такмичење свог детета, не смеју се 

мешати у рад тренера матичне спортске  организације (клуба), нити смеју 

коментарисати одлуке судија, изрицати коментаре на рачун домаћина или других;  

Члан 31 

Уколико родитељи на међународним такмичењима прате своју децу, а од селектора 

или стручног тима немају никакве задатке у оквиру репрезентације, морају се 

понашати тако да својим присуством никако не угрозе припреме и такмичење свог 

детета а самим тим и репрезентације и не смеју се мешати у организационе и 

стручне послове;  

Уколико родитељи на међународним такмичењима прате своју децу, а од селектора 

или стручног тима имају одређене задатке у оквиру репрезентације, морају се 

стриктно придржавати тих задатака и не смеју се мешати у друге организационе и 

стручне послове, за које нису добили одобрење; 

Члан 32 

Сви родитељи који прате на такмичењима своју децу потписују кодекс понашања 

који гласи:                                                                                                         

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно.                                                                                                                               

Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и са 

поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте.                                                                                                                               

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне 

будности.                                                                                                                         

Увек ћу имати на уму да деца учествију у спорту због сопстевног, а не нашег 

(родитељског) задовољства. Своје дете ћу охрабривати да се бави спортом, али не 

и присиљавати. Емоционалну и физичку добробит свог детета увек ћу ставити 

испред личне жеље за победом.                                                                                   



Свом детету ћу пружити подршку и охрабрење, без обзира да ли побеђује или губи. 

Своје дете ћу охрабривати да поштује спортска правила и судијске одлуке, да 

демонстрира добар карактер, фер плеј и поштовање свих учесника у спорту, а не да 

крши правила, намерно вара на такмичењима, подмешта другима или се понаша 

насилнички и неспортски.                                                                                            

Показаћу интересовање, ентузијазам и подршку своме детету – нећу га кажњавати, 

кињити и понижавати, уколико не оствари врхунске резултате.                                             

Даћу све од себе да спорт за моје дете буде забаван избор позитивног искуства и 

место за учење.                                                                                                                

Нећу покушати да тренирам своје дете током такмичења.                                                                                                                         

Нећу саветовати тренера, селектора, стручни тим како да води тренинг и 

такмичење;                                                   

Према свим особама, понашаћу се фер. Поштоваћу права, достојанство и личну 

вредност сваког без обзира на његов пол, способности, расну, националну, верску 

или културну прпадност или сексуалну оријентацију;                                                                                                                                                                                                   

Понашаћу се спортски и достојанствено како у победи, тако и у поразу.                                                             

Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати противнике, судије и навијаче. 

На сваком такмичењу демонстрираћу спортско понашање, добар карактер и фер 

плеј. Према свим особама понашаћу се фер, без обзира на њихов пол, етничко 

порекло, расу, религију или сексуалну оријентацију; Нећу на јавним местима, 

медијима и друштвеним мрежама износити увреде, према било коме;                            

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као 

прави спортски амбасадор своје земље и испуњаваћу, без поговора, све захтеве и 

одлуке стручног тима репрезентације;                                                                                                                                                                                                         

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог 

кодекса. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33 

Кодекс омогућава свим Спортским функционерима ССРС, запосленим и другим 

лицима која обављају послове по разним основама за потребе ССРС, свим судијама 

и делегатима, селекторима, тренерима и стручним лицима, такмичарима и 

родитељима да се упознају и придржавају етике у спорту, самом ССРС и на радном 

месту, затим да се придржавају пословне, спортске и радне дисциплине и да се 

ваљано и примерено односе према спортским резултатима и резултатима рада целог 

ССРС. 

Кодекс ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног одбора ССРС, 

дана 13.06.2021. 

Измене и допуне се доносе на Управном одбору ССРС а важе од дана усвајања. 

 

Председник ССРС 

Драган Бошковић 

_______________________  


