УО ПСС одржан је у Новом Саду у СЦ Слана Бара ‐ Клиса у Новом Саду са почетком у
16 часова, састанку су присуствовали:
Članovi UO PSS: Слободан Боканић, Бранислав Ковачевић, Слободан Кесић, Никола
Данев, Борис Дробац, Владимир Анушић.
Присуствовали још: Миливој Допсај, Славко Курбановић, Мирко Срђанов у једном
делу од тачке 2.
Једногласно је усвојен дневни ред са додатим тачкама под разно.
Дневни ред:
1. Верификација пријема у чланство ПК ''Баракуда''
2. Разматрање понуда о пословно техничкој сарадњи са спортским центрима
(базенима)
3. Одлука о промени места одржавања наступајућег Тромеча, као и одлуке о
свим наступајућим такмичењима у организацији ПСС у 2011. ‐ Анушић
4. Предлог увођења чланова пропозиција које се односе на казнене одредбе –
Кесић, као и промена члана да се на државним првенствима омогући пливање
од највише 10 пливача у А и Б финалима, ако то дозвољавају техничке
могућности ‐ Дробац
5. Финансије ‐ Анушић
6. Разно:
‐ Верификација додела награда у облику ваучера за најбоље у 2010.
‐ Захтев Славка Курбановића за финансијску подршку за штампу кнјиге о
пливању
‐ Разматрање позива за Монако
‐ Предлог за успостављање система за праћење пливача
Одлуке:
1. Једногласном одлуком усваја се захтев ПК Баракуда за пријем у ПСС са
напоменом да за 30 дана доставе све потребне документе који недостају.
2. Једногласном одлуком усваја се предлог да се склопи уговор са СЦ Клиса о
пословно техничкој сарадњи, да се теретана ПСС из магацина пребаци и
имплементира у садржај спортског центра, а за узврат сви бенефити ће се
регулисати Уговором.
Једногласном одлуком наставља се пословно техничка сарадња са СЦ Језеро
Кикинда.
У оквиру Тромеча дефинисати сарадњу и са СЦ Крушевац.
3. Једногласном одлуком усваја се промена одржавања Тромеча, због не
могућности да се одржи у Обреновцу, Тромеч ће се одржати у Крушевцу 09. и
10. априла. УО доноси једногласну одлуку да се летња првенства за пионире и
млађе пионире одрже у Кикинди, а за кадете и омладинце у Београду на
Ташмајдану, као генерална проба за ЕЈП. Србија опен ће се одржати у Нишу.
4. Једногласном одлуком усвајају се следеће измене (погледати у прилогу
записника)

5. Финансије од ове године правдају се Министарству на 4 месеца уз обавезан
извештај овлашћеног ревизора.
6. Разно:
‐ Једногласном одлуком се изражава слагање са доделом ваучера за најбоље у
2010. у облику доделе робних награда марке Тиар.
‐ Једногласно се начелно усваја захтев за суфинансиранје књиге у износу од
300.000 дин. Потребно је доставити потврде о рецензијама.
‐ СС предлаже да претендентини за финале ЕЈП иду. Квота је 4 пливача по
критреријуму нивоа резултата са претходног ЕЈП. Из сениорске селекције 4
најбоља. Тренер С. Боканић и П.Р. Јованка Марјановић.
‐ Једногласном одлуком усваја се предлог СС ПСС, да се у циљу праћења
пливача, набави нови и савремени лактат апарат, са великом прецизношћу, а
прва симулација тестирања била би на Сербиа опену 2011.

Председник ПСС
Слободан Боканић

