
 

 

 

 

Serbian Swimming Federation 

Благоја Паровића 150 

11000 Београд, Србија 

Тел: 011/357-29-85 

Факс:011/357-29-86 

Е-маил: office@serbia-swim.org.rs 

www.serbia-swim.org.rs 

  

Београд, 08.09.2011. 

12. Седница УО ПСС 

Која je одржана у четвртак 08. септембра 2011. године у 15:00 часова у Београду у 

просторијама Пливачког клуба „11 април“ у улици Аутопут бр.2, 11070 Нови Београд.  

  

Присутни: Боканић, Радосав, Кесић, Ковачевић, Ђорђевић, Данев, Дробац, Григорјев, 

Тошић, Допсај, Нешковић и Анушић 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештај чланова Управног одбора 

3. Финансијски извештај 08.08. – 08.09.2011. 

4. Организација Стручног Савета и вођење селекција у наредној години (Миливој 

Допсај)  

5. Усвајање извештаја Такмичарске комисије 

6. Разматрање предлога проширеног Кодекса понашања који је усвојен од стране 

Такмичарске комисије 

7. Промена делатности Swimming2008 

8. Разматрање о именовању новог директора Swimming-а  

9. Разматрање раскидања уговора о пословно-техничкој сарадњи са Високом школом 

за спорт 

10. Разматрање раскида уговора о закупу магацинског простора са привредним 

друштвом „Аман“ д.о.о.   

11. Реактивација Пливачког клуба  „ Три делфина“ 

12. Разно 

 

ЗАПИСНИК: 

 
1. УО ПСС усваја једногласно Записник са претходне 11. Седнице. 

2. Своје извештаје о раду изложили су следећи чланови УО ПСС: 

- Ковачевић - писмена форма 

- Боканић - усмено 

- Данев - писмена форма 

- Радосав - усмено 

- Дробац – усмено 
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- Кесић – писмена форма 

- Тошић - усмено 

3. Од стране канцеларије ПСС, представљен финансијски извештај за период од 

08.08. – 08.09.2011. усваја се једногласно, с тим да у следећим извештајима треба 

додати стања на свим рачунима ПСС. 

4. На предлог председника СС ПСС,  усвајају се следеће измене у раду, са једним 

уздржаним гласом (Кесић):  

-  СС ПСС са досадашњих 5 чланова смањује се на 3 члана – 1. председник Допсај, 2. 

члан Копривица 3. Члан Ристић и 4. Придружени члан Росић 

- Сениорски селектор – Пејиновић, Јуниорски селектор – Јовић (Копривица 

координатор), Кадетски селектор – Ђуровић (Допсај координатор), тренер задужен 

за кампове – Бошковић, маратонско и даљинско пливање – Ковачевић и тренер Б 

селекције – Беретић. 

- Потребно је да у што краћем року председник УПТС достави списак свих тренера 

ПСС. 

Напомена: Како је непосредно по завршетку састанка Ристић отказао учешће у 

раду СС ПСС, УО је кроз консултације путем електронске поште за трећег члана 

изабрао Александра Павличевића. 

5. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се достављен извештај и сем тачака за које се 

налаже Такмичарској комисији да достави допуне тачака 2. И 6. Како би УО имао потпун 

увид у проблематику и донео коначне одлуке. 

6. Уо ПСС Усваја једногласно допуњен Кодекс понашања, са избацивањем дела који се 

односи на дисциплинске мере. Део који се избацује: 

'' Disciplinske mere mogu da uključe: a) otkazivanje učešća u ekipi i povratak kući o trošku sportiste, 

b) diskvalifikaciju sa jedne ili više disciplina u okviru takmičenja ili takmičenja u celini, c) 

diskvalifikaciju sa nastupajućih, budućih aktivnosti PSS ili suspenziju sa svih budućih aktivnosti PSS-a 

u vremenu trajanja suspenzije. Moguće suspenzije 3, 6, 12 meseci koje može predložiti PSS ili 

Komisije PSS-a, d) novčanu kaznu.'' 

7. и 8. Једногласном одлуком УО ПСС до половине октобра досадашњи директор Радосав 

доставиће предлог Бизнис плана на основу кога ће УО ПСС донети наредне одлуке и 

предузети одређене кораке како би се унапредио рад фирме Swimming2008 и коначно 

ставила фирма у функцију рада. 
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9. Једногласном одлуком UO PSS, налаже се канцеларији ПСС раскидање досадашњег 

Споразума о сарадњи са Високом школом за спорт. 

10. Једногласном одлуком УО ПСС, налаже се канцеларији ПСС раскидање досадашњег 

Уговора са фирмом Аман и складиштеног магацина, будући да је сва опрема ПСС 

измештена на друго место након завршетка Европског јуниорског првенства. 

11. Једногласним ставом УО ПСС поздравља одлуку о реактивацији ПК ''Три делфина'' и 

налаже се истом ради реактивације поступање по члану 21. Став Статута ПСС  3. 

12. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се предлог да се Тренерски семинар УПТС одржи 

24. И 25. Септембра, и у наредних недељу дана, тачније до 15.09.2011. потребно је да 

УПТС достави канцеларији ПСС, предлог предавача и концепцију самог семинара, као и 

планиран трошковник. 

13. Једногласном одлуком УО ПСС доноси следећу одлуку: ставља се ван снаге одлука о 

висини обештећења из клуба у клуб будући да је досадашњи Правилник о регистрацији у 

директној колизији одредбама члана 10. Закона о спорту. По том основу сви пливачи 

којима је до сада оспоравано право преласка из клуба у клуб, од сада могу да се 

региструју за нови клуб.  

14. Једногласном одлуком УО ПСС, преиначује се одлука из октобра 2010. Да се сносе сви 

трошкови за износ операције Миле Јованов, услед промене курса, у октобру 2010. – 900 

еура = 75.000 дин, сада у септембру 2011 – 900 еура = 90.000 динара.  

 

Слободан Боканић 

председник 

 

 


