Одлуке и закључци са Седнице УО ПСС бр. 1/2011. одржане у Зрењанину, 24.01.2011. у 16 часова.
Присутни: Борис Дробац, Небојша Григорјев, Драган Радосав, Бранислав Ковачевић, Слободан
Боканић, Слободан Кесић и Владимир Анушић.
Дневни ред:
1. Статут ПСС, пропозиције, календар, правилник о регистрацији ПСС
2. Усвајање извештаја комисија ПСС
3. Додела задужења и обавеза по плану организације ЕЈП 2011.
4. Званично заказивање Скупштине ПСС
5. ЛЕН конгрес 2011.
6. Наступи репрезентација у наредном периоду Мимоза и Сарајево
7. Предлог судијских легитимација
8. Дефинисање односа и става поводом Сплеша (Росић – Мики), Именовање овлашћених лица за
сплеш мит по регионима, на предлог Александра Росића.
9. Предлог за портпарола ПСС – Јованка Марјановић, као и урадити предлог за званичног ПР-а
ПСС
10. Дефинисање услова за постојање информација на званичном сајту ПСС (клубови који нису
измирили обавезе за претходну годину, не треба да се налазе на сајту ПСС, да ли су легитимни
чланови?)
11. Састанак ОКС, 20.01.2011. реализација пројекта Лондон 2012. – Извештај
12. Упућивање званичних лица савеза на предстојећи семинар који организује МОС, ССС и
Министарство економије, поводом јавних набавки, вођења папира савеза и спортских
клубова.
13. Финансијски план 2011.
14. Одлазак Силађи Чабе за Холандију – Корекција старта
15. Одговор СС ПСС – гђи Ани Репман поводом упућеног писма притужбе
16. Стратегија развоја пливачког спорта – 2011 – 2019.

1 . након разматрања пристиглих амандмана на: Статут ПСС, пропозиције, календар, и правилник о
регистрацији ПСС УО је донео одлуку да се један број амандмана прихвати, а мањи број одбаци. Како
је у надлежности Скупштине усвајње статута и Правилника о регистрацији и преласку пливача из клуба
у клуб, предлог ова два документа ће бити на дневном реду скупштине 28.01.2011. (предлог Статута и
Правилника о регистрацији и предлог Статута, као и коначна верзија календара и пропозиција – у
прилогу одлуке)
2. Усвојени су извештаји комисија ПСС за 2010. и прослеђују се скупштини на коначно усвајање.
3. по питању доделе задужења и обавеза по плану организације ЕЈП 2011. усвојена је организациона
шема (у прилогу), а детаљан план организације са извршиоцима и роковима реализације ће бити
сачињен на радној седници УО 31.01.2011. Извршни директор ће бити Бранислав Ковачевић и његово
ангажовање ће бити хонорарно. Висина хонорара ће зависити (и бити обрнуто пропорционалан) од
броја помоћника које ће ангажовати.
4. Утврђен је дневни ред Скупштине ПСС (у прилогу)
5. одлучено је да ПСС на ЛЕН конгресу 2011. представља ген.сек. Владимир Анушић
6. од преложених наступа репрезентација у наредном периоду (Мимоза и Сарајево), УО је одлучио да
се учествује на Сарајевком митингу, и то јуниорска екипа – пливачи који су припреме у Кикинди
одрадили коректно и до краја. Екипу ће сдачињавати 8 пливача, и савезни тренер.
7. усвојен је Предлог судијских легитимација. Од понуђених решења изгледа судијских легитимације
УО је одабрао решење бр. 4 са корекцијом: грб и звездице око њега треба да се смање; а у простору
између натписа ''Пливачки савез србије'' и ''Пливачки судија'' треба да се налази идентификациони
баркод са бројем регистрације. Усвојен је предлог за судијска унапређења (списак у прилогу).

8. По питању дефинисања односа и става поводом употребе ''Сплеша'' за обраду података на
такмичењима у Србији, на захтев А. Росића, став УО остаје непромењен. ЈЕДИНО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ за
употребу софтвера је АЛЕКСАНДАР РОСИЋ. Он може део посла поверити и некоме другоме, уколко
сматра да је то лице способно да обави тај посао. Уколико се покаже дефицит кадраова за тај посао,
ПСС ће организовати семинар са полагањем испита и доделити лиценце и другим руковаоцима
софтвера.
9. УО је донео одлуку да портпарол ПСС у наредном периоду буде пливачица Јованка Марјановић, из
Новог Сада. Руководилац сектора за односе са јавношћу остаје Иван Ђорђевић, а организатор
активности ће бити ген.сек. Владимир Анушић. Како нове обавезе додатно оптерећују ген сек. и како
би се остварио простор у његовом радном времену УО је донео одлуку да се измени Правилник о
систематизацији радних места у стручној служби ПС и то: члан 3. тачка 1) став 4. у којем се коефицијент
4,6 замењује коефицијентом 6,6. односно у члану 3. тачка 3) став 2. број извршилаца 1 се повећава на 2.
На упражњено радно место по измењеној систематизацији запослиће се ново лице.
10. захтев за дефинисање услова за постојање информација на званичном сајту ПСС (клубови који нису
измирили обавезе за претходну годину, не треба да се налазе на сајту ПСС, да ли су легитимни
чланови) је одбачен са образложењем да неизмирење обавеза не значи и престак чланства у ПСС те се
тиме угрожавају статутарна права клубова.
11. Извештај са Састанка ОКС, одржаног 20.01.2011. а везаног за реализацију пројекта Лондон 2012. – је
поднео Анушић и усвојен је. Дефинисани су односи и принцип остваривања финансијске помоћи и
следовања од стране ОКС, те су тренери следећих пливача дужни да у што краћем року поднесу план и
програм припрема и активности за први квартал, а чим пре и за остатак године. Пливачи који се налазе
у програму финансирања ОКС су следећи : Нађа Хигл и Милорад Чавић (Освајачи медалја), Иван
Ленђер и Велимир Стјепановић (Финалисти ОИ, ЕП и СП) и Мирослава Најдановски, Марица
Стражмештер, Силађи Чаба и Ђорђе Марковић (Учесници ОИ). Сваки пливач у односу на категорију
има тачно дефинисано следовање, које би уз потврду и сарадњу са ПСС и ОКС требало у потпуности да
искористи. (саджај и одлуке састанка ОКС се могу наћи на сајту ОКС или у прилогу ове одлуке).
12. УО је имонвао Владимра Ђорђевића, Борислава Маджарева и Кристину Милачић Рашић као
званична лица савеза на предстојећи семинару, који организују МОС, ССС и Министарство економије,
поводом јавних набавки, вођења папира савеза и спортских клубова.
13. Финансијски план ће бити усвајан на следећој седници УО по завршетку програма рада СС за 2011.
14. Предлог СС да се омогући одлазак Силађи Чабе у на корекцију старта у Ајндховен - се усваја.
Средства за тај трошак биће обезбеђена из неутрошене квоте Силађија у буџету ОКС за 2010.
15. усвојен је предлог СС одговора Ани Репман на притужбе око начина састављања репрезентације за
Првенство Централне Европе у децембру 2010.
16. Усвојена је Стратегија развоја пливања у Србији 2011-2019.и прослеђује се скупштини на коначно
усвајање. (Текст у прилогу)

Председник ПСС
Слобдодан Боканић

