Благоја Паровића 150
11000 Београд, Србија
Тел: 011/357-2985
Факс: 011/357-2986
office@serbia-swim.org.rs
www.serbia-swim.org.rs
ЗАПИСНИК
Са седнице УО Пливачког савеза Србије одржане у Шапцу, 07.08.2011. у 17 часова.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слободан Боканић
Бранислав Ковачевић
Иван Ђорђевић
Драган Радосав
Слободан Кесић
Никола Данев

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Усвајање записника са редовне и ванредне седнице
Информисање о организацији канцеларије ПСС-а
Разматрање финансијског извештаја и тренутног стања
Балканијада
Grand Prix
Б Првенство
Разматрање могућности набавке комбија за Swimming
Разно

Дневни ред је усвојен једногласно.
Тачка 1.
Једногласно је усвојен записник са редовне седнице од 09.07.2011. године. Одлучено је да
се из записника са ванредне седнице од 09.06.2011. године брише тачка 2. и такав
записник је једногласно усвојен.
Тачка 2.
Сви су се сагласили да Милена Нешковић преузме административно руковођење
канцеларијом и да њена плата буде за 14.000,00 динара већа у односу на плату Владимира
Ђорђевића који је због болести на боловању, како би се Владимир Анушић растеретио и
посветио међународним односима. Предложено је да Владимир Ђорђевић, по сопственој
жељи, а по повратку са боловања, пређе у Swimming 2008 d.o.o. Осим тога, одлучено је да
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се радно време Кристине Милачић Рашић, техничког секретара, скрати на пола и да јој се
плата са 30.000,00 динара смањи на 20.000,00 динара.
Одлучено је да је лице задужено за систематизацију радних места Слободан Боканић.
Одређено је да је следећи састанак Управног одбора у првој недељи септембра у
просторијама ПК „11 април“ у Београду.
Тачка 3.
Договорено је да ће се финансијски извештај савеза и фирме Swimming 2008 d.o.o.
доставити у електронској форми свим члановима УО у најкраћем року.
Сви су се сагласили да ће се финансијски извештај подносити члановима УО на месечном
нивоу, као и да ће чланови одбора подносити извештај о својим активностима такође на
месечном нивоу.
Тачка 4.
Одлучено је да се због развоја пливања и инвестиције у опрему и инфраструктуру
Балканијада, чији ће Србија бити домаћин 2012. године, организује у Крушевцу.
Тачка 5.
Усваја се предлог да, уколико се стекну објективни услови за одржавање Grand Prix у
Зрењанину, се споји са Купом Зрењанина - меморијал Милош Попов. У супротном
такмичење ће се одржати у Новом Саду.
Тачка 6.
Одлучено је да ће се Б Првенство Србије одржати у Ади у организацији ПСС-а, а уз помоћ
ПК „ Делфин Ада“.
Тачка 7.
Одлаже се одлука до усвајања финансијског извештаја.
Тачка 8.
Разно:
А.) Одлучено је да ће се на следећем састанку размотрити предлог судијског одбора, а на
званичан позив ЛЕН-е, о именовању једног судије који ће ићи на Европско сениорско
првенство у малим базенима које се одржава у Пољској крајем ове године.
Б.) Разматрање пресељења канцеларије ПСС-а је одложено за наредни састанак.
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В.) Због неспоразума насталог око котизације за наступ јуниорске репрезентације Србије
на такмичењу НЛБ Трофеј Београда у износу од 13.200,00 динара, на предлог
председника већински је одлучено (1 уздржан) да се спорна котизација уплати, а да се
убудуће, одлука УО о наступу на догађајима у земљи примењује само на наступе за које се
котизација не наплаћује.
Г.) Одлучено је да ће чланови одбора електронски доставити своје предлоге за именовање
улица и тргова града Београда по знаменитим спортистима, а у складу са дописом који је
ОКС упутио савезу, до среде 10.08.2011. године.
Д.) Једногласно је одлучено да су Владимир Анушић и Милена Нешковић у сарадњи са
адвокатом задужени за имплементацију закона и прописа о спорту у складу са Законом о
спорту.

Седница управног одбора је завршена у 19:00.
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