
Пливачки савез Србије 
Београд 
Управни одбор 
 

ЗАПИСНИК 
Са 9. седнице 

 
Седница је одржана у Kикинди у просторијама СЦ Језеро, дана 29.08.2010. године  с 
почетком у 10 часова. 
Седници су присуствовали: Слободан Боканић, Бранислав Ковачевић, Никола Данев, 
Борис Дрбобац, Драган Радосав и Владимир Анушић. 
 
Једногласно се усваја предложен Дневни ред. 
 

1. Пројекат ПСС – Одлуком У.О. покреће се пројекат покривања  6 отворених базена 
и стављање у функцију, односно побољшање услова на постојећим. 
Једногласно одлуком одлучено је да се покрију базени у следећим местима ради 
стварања бољих услова у самој околини: 
- Пожега 
- Кикинда 
- Зрењанин 
- Ваљево 
- Сента 
- Нови Сад 

 
Једногласном одлуком усваја се тим задужен за писање и аплицирање: 
- Душан Каличанин - координатор пројекта 
- Владислава Ивковић - пројект менаџер 
- Проф. Др Горан Ћировић – менаџер за испуњење техничких услова 
- Драган Јоцић – админитрација 

 
Рокови: 
- 15.09.2010. Стретегија  
- 01.10.2010. Документација ка савезу 

 
- Укључити што више субјеката: 
- МОС, Локалне самоуправе, Мин. Рударства и енергетике, Мин. Просторног 

планирања, НИП,... 
 

2. Централно европско првенство: 
- Једногласном одлуком до 10.09.2010. одредити коначно место одржавања 

првенства, ради уштеде средстава. 
       

3. Гран-при = Сербиа опен 
- Једногласном одлуком, а поводом предлога на ранијим седницама, спајају се у 

једно такмичење Сербиа опен и Меморијал Милош Попов. 
       

4. Једногласном одлуком одлучено је да се свим клубовима понуди израда 
окретишта по веома приступачним ценама. Приоритете ће одредити ПСС. 



5. Једногласном одлуком одобрава се куповина новог Лап топа, због квара старог, 
админитратору базе ПСС Александру Росићу. 
 

6. Једногласном одлуком У.О. је да СС ПСС најкасније до 10.09.2010. уради програм 
са критеријумом за наступе репрезентације до краја године, а до 01.10.2010. уради 
програм за 2011. Са нацртом пропозиција и календара. 
 

7. Једногласном одлуком одлучено је да се пошању профактуре свим клубовима који 
су имали неоправдане одјаве на државним првенствима, и уколико се не исплате 
неће имати право наступа на првом следећем првенству. 
 

8. Једногласном одлуком У.О. са Владимиром Анушићем продужава се радни однос 
на неодређено време на месту генералног секретара, а  Бориславу Маџареву на 6 
месеци не месту техничког секретара. 
 

9. Једногласном одлуком ради уштеде средстава и функционалности донешена је 
одлука о разматрању пресељења канцеларије ПСС. 
 

10. Једногласном одлуком разрешава се дужности директора агенције Swimming 2008. 
Игор Ерхартич, а именује се Иван Ђорђевић. 
 

 
Седница је завршена у 20 часова. 
 
 
 
 
 
 

Председник ПСС 
Слободан Боканић 

 


