
Пливачки савез Србије 
Београд 
Управни одбор 
 

ЗАПИСНКИК 
Са 10. седнице 

 
Седница је одржана у Новом Саду, у просторијама ПK Војводина , дана 16.10.2010. 
године  с почеткому у 16.30 часова. 
Седницу су били присутни: Слободан Боканић, Бранислав Ковачевић, Иван 
Ђорђевић, Борис Дробац, Никола Данев, Владимир Анушић. 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д  
 

1. Конкурс Србија Гран при 2010. – место одржавања 
2. Извештаји комисија – ССС, Такмичарска, Судијска, Маркетинг,    

    Регистрациона. 
3. Извештај о току реализације пројекта – Србија плива 
4. Oбавезе пливача од националног значаја – стипендиста према ПСС  
5. ПСС – Кредит? 
6. Одређивање висине обештећења при преласку пливача у други клуб, на 

предлог ССС у складу са регистрацијоним правилником  
7. Избор хотела за Централно европско првенство – Парк или Ројал 
8. Питање – Магацин и теретана 
9. Статут, Скупштина – датум, одржавања, предлози,... 
10. Финансијски извештај – план до краја године и први квартал наредне 
11. Регулисање трошкова смештаја  судија волонтера у Крушевцу 
12. Европско јуниорско – УО, Понуде за израду сајта, одређивање базена, 

предлог  елаборат. 
13. Ангажовање ПР агенције 
14. Пливач Богдан Кнежевић – Канада и одређивање статуса 
15. Драган Јоцић – одлука ОКСИС – као контакт особа при нашем Савезу за  
         комуникацију са ОКС у вези увођења софтвера. 
16. Свиминг 2008. – Именовање новог директора 
17. Решавање уговора – Пливачи – спортска опрема 
18. Расписивање конкурса за преостале Васа тренажере 
19. Операција колена – Мила Јованов – финансијска помоћ 
20. Одлука – Помоћ Врачар мастерс 2010. 
21. Рефундација, односно потраживања УПТС – Семинар и Филиповић 
22. Писмо притужбе – Војислав Мијић 
23. Разно. 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 

1. Конкурс Србија Гран при 2010. – место одржавања 
- У року за конкурисање пристигле две понуде, Банат и Врачар, закаснела 

Кикинда. Једногласном одлуком УО, ПСС се одлучио да прихвати улогу 
и организатора и приређивача. Сербиа Гран при 2010. Одржаће се у 
Новом Саду, на базену СЦ Клиса. Обући све у ЛЕГЕА опрему. 
 



2. Извештаји комисија – ССС, Такмичарска, Судијска, Маркетинг,    
    Регистрациона. 
- ССС комисија није поднела извештај до одржавања седнице УО 
- Такмичарска – Једногласном одлуком УО усваја се разрешавање 

дужности досадашњег председника Драгана Хигла, а поставља се за 
новог председника Драган Јоцић, за новог члана поставља се Никола 
Јовановић. 

- Регистрациона - Једногласном одлуком УО усваја се разрешавање 
дужности досадашњег члана Гордане Мирчетић, за новог члана 
једногласно се прихвата Дејан Васић. 

- Маркетинг – За новог директора Свиминг 2008 именован је Иван 
Ђорђевић 

- Одбор судија – На предлог ОС ПСС УО изриче се опомена ПК Бечеј због 
ангажовања судије Саше Мирчетића на митингу Бечеј Спринт. 

- Лекарска служба – није заседала 
- ПР комисија – није заседала 
 

3. Извештај о току реализације пројекта – Србија плива 
- Покренут је пројекат Србија плива – заједно са Ватерполо савезом и 

подршком многих савеза у заједничкој акцији, покривање шест 50 
метарских базена балоном, и покретање израде пројеката за изградњу 
девет 50 метарских затворених базена. 

 
4. Oбавезе пливача од националног значаја – стипендиста према ПСС  

- Једногласном одлуком УО усваја се предлог ССС 
-  
 

5. ПСС – Кредит? 
- Једногласном одлуком УО ПСС, одржаном 16.10.2010. године у Новом 

Саду,  покреће се процес потражње најповољнијег кредита од више 
банака,  на рок отплате од годину дана, са најповољнијим условима на 
износ од минимално 5.000.000,00 динара. 
 

6. Одређивање висине обештећења при преласку пливача у други клуб, на 
предлог ССС у складу са регистрационим правилником 
-  Једногласном одлуком одређује се обештећење код прелазака из клуба у 

клуб у јуниорској и сениорској категорији на пет еура по ФИНА боду, 
уколико клуб из кога одлази то потражује, а у свим осталим категоријама 
један еуро по ФИНА боду. 
 

7. Избор хотела за Централно европско првенство – Парк или Ројал 
- Једногласном одлуком УО смештај за Централно европско биће у хотелу 

Парк 
 

8. Питање – Магацин и теретана 
- Једногласном одлуком УО празни се Магацин Аман д.о.о. део опреме 

(семафор, стазе, електроника) биће смештени на СЦ Клиса, а теретана 
на СЦ Гале Мушкатировић 
 

9. Статут, Скупштина – датум, одржавања, предлози,... 
- Једногласном одлуком УО ПСС налаже се Статутарној комисији да закаже 

састанак у време трајања Србија Гранд при-ја, да би се 01.11.2010. 
окачило на сајт, како би кренула јавна расправа. 



- Одређивање броја гласова које заслужује клуб на Скупштини, у односу на 
број освојених бодова, на основу три критеријума: 

- Масовност – учешће на ПСС такмичењима - до 30 пливача 1 бод, преко 50 
- 2 бода, преко 100 - 3 бода,  

- Квалитет – број категорисаних спортиста, Заслужни мин 2 – 4 бода, Интер 
мин 2-3 , савезни 2-3  и јуниорски 5 и  

- међународни наступ – ОИ, Светско, Европско, ОИ младих 
квалификант 1, до 16 места 2, Финалиста 4, медаља 8, европско и 
светско медаља 10 

- након тога се одређује таблица 
 

10. Финансијски извештај – план до краја године и први квартал наредне 
- Ова тачка је дефинисана кроз тачку 5. 

 
11. Регулисање трошкова смештаја  судија волонтера у Крушевцу 

- Једногласном одлуком одобрава се донација за помоћ у организацији 
државних првенстава  
 

12. Европско јуниорско – ОО, Понуде за израду сајта, одређивање базена, 
предлог  елаборат. 
- Једногласном одлуком УО ПСС заказује се састанак са Савезом за 

Синхроно пливање и Савезом за скокове у воду. 
 

13. Ангажовање ПР агенције 
- Једногласном одлуком УО ПСС мишљење је да се контактира Ебарт и 

добије понуда 
 

14. Пливач Богдан Кнежевић – Канада и одређивање статуса 
- Једногласном одлуком 

 
15. Драган Јоцић – одлука ОКСИС – као контакт особа при нашем Савезу за  
         комуникацију са ОКС у вези увођења софтвера. 

- Једногласном одлуком УО ПСС одређује се Драган Јоцић као 
  

16. Свиминг 2008. – Именовање новог директора 
- Једногласном одлуком УО ПСС За новог директора Свиминг 2008 

именован је Иван Ђорђевић 
 

17. Решавање уговора – Пливачи – спортска опрема 
- Једногласном одлуком УО ПСС позива се на правилник о ближим 

условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста и за 
новчану помоћ врхунским спортистима, и потписивање Уговора од 
стране ПСС-а. 
 

18. Расписивање конкурса за преостале Васа тренажере 
- Једногласном одлуком УО ПСС предлаже се свим клубовима да 

аплицирају за преузимање преосталих 
 

19. Операција колена – Мила Јованов – финансијска помоћ 
- Једногласном одлуком УО ПСС доноси одлуку да се на сваки начин 

помогне пливачици јуниорске репрезентације и финансијски помогне у 
целости 
 

20. Одлука – Помоћ Врачар мастерс 2010. 



- Једногласном одлуком УО ПСС помаже се у организацији Врачар Мастерс 
митинга 2010 у износу од 20.000,00 дин. 

21. Рефундација, односно потраживања УПТС – Семинар и Филиповић 
- Једногласном одлуком УО ПСС одобрава се измирење и рефундација 

трошкова према УПТС-а. 
 

22. Писмо притужбе – Војислав Мијић 
- Једногласном одлуком УО ПСС налаже се Савезу за Маратонско и 

мастерс пливање да поднесе извештај о раду за протекли период. 
 

23. Разно. 
 

ZAKLJUČCI I ODLUKE UPRAVNOG ODBORA PLIVAČKOG SAVEZA SRBIJE SA 
SEDNICE ODRŽANE 16.10.2010. U NOVOM SADU 

 
1. Zbog nezadovoljavajućih  ponuda uslova za organizaciju Srbija GPX, od strane 

svih ponuđača, organizaciju navedenog takmičenja će preuzeti PSS neposredno, 
a takmičenje će se održati na novootvorenom bazenu ’’Klisa’’ u Novom Sadu. 

2. usvaja se predlog programa rada Stručnog saveta PSS do kraja kalendarske 
godine. 

3. predlog da se članovima SS PSS ukine apanaža, a sredstva usmere na 
profesinalizaciju poslova saveznih trenera, se odlaže do kraja kalendarske 
godine. 

4. zbog ostavke Gordane Mirčetić na mesto člana registracione komisije, UO na 
njeno mesto imenuje Dejana Vasića. 

5. zbog neaktivnosti na funkciji predsednika i člana takmičarske komisije, UO 
razrešava Dragana Higla i za predsednika komisije imenuje Dragana Jocića. Za 
trećeg člana komisije imenuje Nikolu Jovanovića. 

6. na zahtev takmičarske komisije UO izriče opomenu bez pokretanja disciplinskog 
postupka: Plivačkom klubu ’’Bečej’’ i sudiji Rajku Glušcu, jer su na mitingu u 
Bečeju 02.10.2010. za sudiju takmičenja angažovali Sašu Mirčetića, sa kojim su 
od  juna ove godine prekinuti svi oblici saradnje do okončanja sudskog spora, 
koji je Mirčetić pokrenuo protiv PSS.  

7. usvojeni su izveštaji o radu komisija i odbora, a istim se nalaže da do 15.11.2010. 
izrade programe rada za 2011. godinu. Strateški ciljevi PSS u 2011. će biti  
izgradnja infrastrukture (6 balona za pokrivanje letnjih bazena i osposobljavanje 
još 8 bazena u Srbiji. 

8. Odlukom UO PSS razrešava se odgovorno lice za ’’Swiming 2008.’’ Dragan Ćirić i 
imenuje Ivan Đorđević. Administrativno tehničke poslove ovog pravnog lica 
obavljaće privremeno Vladimir Đorđević, paralelno sa postojećim poslovima u 
kancelariji PSS. Kada pomenuto preduzeće počne da ostvaruje prihode, poslove 
će preuzeti potpuno, a na njegovo mesto u kancelariji PSS će biti angažovano 
novo lice. 

9. u skladu sa članom 38. propozicija PSS, UO je doneo odluku o dopuni i izmeni 
člana 11. stav 3. propozicija za 2010.god, gde se dodaje rečenica koja glasi: ’’Za 
svaku odjavu od  finalnih trka, bez lekarskog opravdanja, naplaćuje se taksa od 
1000,00 dinara komesaru takmičenja’’. 



10. shodno članu 24. Pravilnika o registraciji i prelasku plivača iz kluba u klub UO 
utvrđuje visinu obeštećenja na koje imaju pravo klubovi iz kojih plivač odlazi. Za 
plivače omladinske i seniorske kategorije utvrđuje se 5 EURa za svaki FINA bod 
najboljeg plivačevog rezultata, odnosno po 1 EUR za mlađe kategorije. Klub koji 
potražuje obeštećenje, može pristati i na manji iznos, ili od njega u potpunosti 
odustati, ukoliko postigne takav dogovor sa plivačem i njegovim novim klubom. 

11. radi pokrivanja preostalih zaduženja iz proteklog perioda i predviđenih troškova 
do prvog kvartala 2011. god, UO donosi odluku da se podigne kredit sa rokom 
otplate 3 godine. Ovlašćuju se predsednik i generalni sekretar da utvrde tačan 
iznos potrebnih sredstava i odaberu najbolju ponudu. 

12. PSS odobrava iznos od 75.000, din za operaciju kolena plivačice Mile Jovanov iz 
PK ’’Banat’’ Kikinda. 

 


