ЗАПИСНИК
Са заседања редовне Скупштине Пливачког савеза Србије одржане дана 25.
јануара 2015. године у Нишу у главном амфитеатру Факултета за спорт и физичку
културур Универзитета у Нишу, Ул. Чарнојевићева 10, са почетком у 16:26 часова.
Присутни делегати:
1. ПК „Аква 235“
2. ПК „Валис“
3. ПК „Војводина“
4. ПК „Делфин“ Шабац
5. ПК „Делфин“ Крагујевац
6. ПК „Дубочица“
7. ПК „Јагодина“
8. ПК „Јагодина 2000“
9. ПК „Кикинда“
10. ПК „Колубара“
11. ПК „Лесковац“
12. ПК „Напредак“
13. ПК „Ниш 2005“
14. ПК „Нови Сад“
15. ПК „Пират“
16. ПК „Посеидон“
17. ПК „Професионал проаква“
18. ПК „Пролетер“
19. ПК „Раднички“
20. ПК „Сента“
21. ПК „Сомбор“
22. ПК „Спартак“
23. ПК „ТД Бор“
24. ПК „ТЕК“
25. ПК „ТЕНТ“
26. ПК „Феникс“
27. ПК „Црница“
28. ПК „Чигота“
29. Пливачки савез централне Србије

– Слободан Савић
– Никола Божиновић
– Мирко Срђанов
– Милан Миленковић
– Ања Миоч
– Ненад Станисављевић
– Стефан Тојић
– Филип Павловић
– Драгана Овука
– Душан Јовановић
– Саша Тошић
– Адам Ђокић
– Бојан Луковић
– Александар Петровић
– Томислав Јовановић
– Вељко Стојановић
– Јасна Љиљак
– Слободан Кесић
– Саша Јовановић
– Слободан Боканић
– Душан Рашковић
– Павле Кујунџић
– Зоран Ивановић
– Душан Миљковић
– Горан Бујандрић
– Борис Стојановић
– Борко Радојковић
– Сава Ивановић
– Предраг Матић

Такође присутни: Никола Мирковић – ПК „Раднички“, Томислав Окичић – ПК
„Ниш 2005“, Душко Стаменковић – Спортски журнал, Милан Јовановић ПК „Спартак“,
Младен Величковић ПК „Свети Никола“, Владислав Тодоровић – дисциплински судија
ПСС, Матије Копривица – ПК „Партизан“, Гаврило Маслаковић – ПК „Свети Никола“,
Иван Цветановић – ПК „Лесковац“, Братислав Стефановић – ПК „Лесковац“, Дамјан
Бујандрић – посматрач, Кристина М.Рашић – технички секретар ПСС, Борислав
Маџарев – технички секретар ПСС, Милена Нешковић – административни директор.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор радних тела :
- Избор радног председништва
- Избор записничара и два оверивача записника
- Избор верификационе комисије
2. Извештај верификационе комисије
3. Усвајање записника са претходне седнице
4. Извештај о раду ПСС за 2013.
5. Извештај овлашћене ревизорске куће за 2013. год.
6. Извештај НО о раду ПСС за 2013. год.
7. Извештаји о раду такмичарске комисије и стручног савета за 2013. год.
8. Избор Дисциплинског судије
На самом почетку преседавајући је замолио све присутне делегате да се
евидентирају и предају пуномоћја како би Скупштина могла да почне са радом.
Председавајући се захвалио свима на доласку и замолио проф. Томислава
Окичића да се обрати присутнима. Проф. Окичић је, име факултета и декана свима
пожелео добродошлицу у и пожелео им успешан рад.

Тачка 1.
Председник Пливачког савеза Србије, Драган Радосав, као председавајући
Скупштине отворио је Скупштину започевши са првом тачком и избором радног
председништва. Предложио је за радно председништво поред себе и председнике
регионалних савеза Предрага Матића и Мирка Срђанова.
Мирко Срђанов је замолио да не буде у предлогу јер је присутан само као
посматрач. Председавајући је потом у складу са чланом 22 Пословника о раду
Скупштине извршио прозивку свих присутних и обавестио све чланове да ће
Скупштина бити затворена за јавност и да они који не испуњавају одредбе наведеног
члана или предају пуномоћја или напусте седницу.

Мирко Срђанов је упитао председавајућег да ли је то исто важило и за заседање
у Новом Саду када је седници присуствовао Предраг Матић, а није предао пуномоћје.
Председавајући је одговорио да у претходним покушајима заседаља није користио
право да седницу затвори за јавност, потпуности. Потом је М. Срђанов замолио
М.Нешковић да прочита члан 57, став 2 Закона о спорту, што је она учинила 2 пута.
М.Срђанов је закључио да у складу са тим чланом пуномоћја не смеју да имају тренери
других клубова.
Слободан Боканић је затражио реч и истакао да се тај став Закона односи на
ангажовање у клубу, а да сваки заступник има слободу, право и одговорност приликом
одлучивања о давања пуномоћја.
М.Срђанов и Александар Петровић су потом се уписали на листу делегата и
изразили жељу да предају пуномоћје како би могли да учествују у раду Скупштине, а
остали присутни који нису предали пуномоћје, су напустили седницу.
Након тога је председавајући ставио на гласање избор радног председништва у
саставу Драган Радосав, Предраг Матић и Мирко Срђанов. Већином гласова
Скупштина акламацијом доноси следећу:
ОДЛУКУ
За Радно председништво на редовној седници Скупштине Пливачког савеза
Србије бирају се Драган Радосав, Предраг Матић и Мирко Срђанов.
Потом је председавајући предложио Милену Нешковић за записничара и
Слободана Боканића и Гаврила Маслаковића за овериваче записника.
Гаврило Маслаковић је замолио да не буде у предлогу јер није предао
пуномоћје. Након тога га је председавајући замолио да напусти седницу.
Уместо Маслаковића председавајући је потом предложио Слободана Савића као
другог оверивача записника и ставио на гласање свој предлог. Већином гласова
присутних делегата акламацијом Скупштина доноси следећу:
ОДЛУКУ
За записничара на заседању редовне седнице Скупштине Пливачког савеза
Србије бира се Милена Нешковић, а за овериваче записника бирају се Слободан
Боканић и Слободан Савић.

Председавајући је потом за чланове Верификационе комисије предложио
Слободана Кесића, Сашу Тошића и Адама Ђокића. Након стављања предлога на
гласање Скупштина већином гласова присутних делегата акламацијом доноси следећу:
ОДЛУКУ
За чланове верификационе бирају се Слободан Кесић, Саша Тошић и Адам
Ђокић.
Чланови Верификационе комисије су замолили делегате да им предају
пуномоћја. Председавајући је замолио чланове Верификационе комисије да се повуку и
утврде број присутних и валидност Пуномоћја присутних делегата.
У току заседања Верификационе комисије правни заступник Пливачког савеза
Србије и председавајући су представили свим присутним члановима Скупштине све
детаље у вези са Одлуком Министарства омладине и спорта о недодељивању
програмских средстава за 2015. годину, текст саопштења се налази у прилогу
записника. Правни заступник је све обавестио да је поднета Притужба у складу са
одредбама ЗОС и да ће се путем ванредног правног лека радити на укидању прекршајне
пресуде и самим тим на укидању основа за недодељивање средстава.
Председавајући се потом осврнуо и на бројне новинске чланке и оптужбе
бивших пливача које су се појавиле у новинама и обавестио све да је, између осталог,
замолио и чланове Управног одбора ПСС да се изјасне да ли по њиховом мишљењу
постоји корпуција у ПСС и закључено је да према њиховим сазнањима не постоји.
Мирко Срђанов је потом замолио да се обрати Скупштини и исказао искрену
наду да не постоји корупција, али и истакао да се Управни одбор није о томе изјаснио,
већ истакао да не жели о томе да се изјашњава електронски. Такође, те прилике су се
изјашњавали о још 2 тачке о којима, према његовим речима, такође чланови УО нису
желели да се изјашњавају електронски. Истакао је да председник и потпредседник
руководе Савезом електронски, да Управни одбор доноси неке одлуке које би требало
да доноси дисциплински судија, да се Слободан Кесић изјаснио да не жели да се
изјасни електронски о неким тачкама.

Предраг Матић је додао да се већина чланова изјаснила електронски по тачкама,
а да се Слободан Кесић изјаснио да само о висини новчане казне сматра да би требало
да се разматра уживо.
Председавајући

је
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Пословником о раду Управног одбора, да је покушао да сазове седницу неколико пута,
али да није могао да окупи све чланове у исто време.
Члан Верификационе комисије Слободан Кесић је прекинуо излагање
М.Срђанова и замолио га да попуни на прописан начин Пуномоћје, пошто је предао
пуномоћје које гласи на особу ЈА, са личним бројем 111000111100008, без назива
клуба, а уместо имена и потписа код печата је стављено XX. Пошто је Мирко Срђанов
одбио да исправно попуни пуномоћје, председавајући га је замолио да напусти
седницу.
Председавајући је још једном истакао да бојкот Скупштине није начин ни
нрешење, да уколико неко жели да га смени за то постоје начини описани актима ПСС.
Драгана Овука је траћила да се јасно искаже име и презиме онога ко бојкотује, а
да се каже ,,неки,, већ да Мирко Срђанов бојкотује рад и да то више нема смисла.
Након напуштања седнице Мирка Срђанова, председавајући је за новог члана
радног председништва предложио Александра Петровића и Скупштина већином
гласова присутних делегата акламацијом доноси следећу:
ОДЛУКУ
Уместо Мирка Срђанова у Радно председништво на редовној седници
Скупштине Пливачког савеза Србије бира се Александар Петровић.

Тачка 2.
Чланови Верификационе комисије, након прегледања пуномоћја и списка
клубова са правом гласа изнели су следеће:
Од предатих 29 попуњених пуномоћја, констатовали су да је валидно 27, да је 1
пуномоћје члана без права гласа, а да је 1 пуномоћје неважеће.

Пре констатације постојања кворума, Слободан Боканић је замолио Скупштину
да се у складу са Статутом ПСС изјасне о праву гласа ПК „Делфин“ из Аде и
„Шабачких делфина“. Верификациона комисија је извршила увид у записнике са
такмичења у такмичарској сезони 01.09.2012. до 31.08.2013. и председавајућег
обавестила да наведени клубови немају наступе у траженом периоду, што је поред
измирења обавеза услов за право гласа.
У складу са чланом 37 Статута Пливачког савеза Србије председавајући је
замолио Скупштину да се изјасни о предлогу да ПК „Делфин“ Ада из Аде и „Шабачки
делфини“ из Шапца немају право гласа у складу са чланом 22 Пословника о раду
Скупштине ПСС и већином гласова присутних делегата Скупштина акламацијом
доноси следећу
ОДЛУКУ
Пливачки клубови „Делфин“ Ада из Аде и „Шабачки делфини“ из Шапца
не испуњавају услове за право гласа на Скупштини.
Након одлуке Скупштине Верификациона комисија се поново повукла и потом
изнела следеће:
На основу списка клубова са правом гласа, који је претходно утврдила Комисија
за утврђивање чланова са правом гласа, и на основу одлуке Скупштине ПСС у складу
са чланом 37 Статута ПСС од укупно 53 чланова са правом гласа своја пуномоћја о
заступању доставило је 28 пливачких клубова и 1 регионални савез, од којих укупно 28
чланица са правом гласа (ПК „Дубочица“ из Лесковца нема право гласа), а 1 пуномоћје
је неисправно (ПК „Војводина“ из Новог Сада). Како има 27 пуномоћја чланица са
правом гласа Верификациона комисија констатује да у складу са Статутом Пливачког
савеза Србије број задовољава кворум, тако да Скупштина може пуноправно да ради и
одлучује.
На предлог председавајућег да се мандати присутних и опуномоћених делегата
верификују у складу са извештајем верификационе комисије Скупштина Пливачког
савеза Србије већином гласова присутних делегата акламацијом доноси следећу
ОДЛУКУ
Верификују се мандати 27 чланова са правом гласа на редовном заседању
Скупштине Пливачког савеза Србије.

Тачка 3.
Пошто се по овој тачки дневног реда нико није јавио за дискусију, председавајући је
ставио на гласање усвајање записника са прошле Скупштине. Скупштина ПСС једногласно
доноси следећу:

ОДЛУКУ
Усвајају се записници са претходне Скупштине Пливачког савеза Србије.

Тачка 4.
Пошто се нико није јавио за дискусију по отвореној расправи на предлог
председавајућег да се Скупштина изјасни по овој тачки, једногласно Скупштина
Пливачког савеза Србије доноси следећу:
ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду ПСС за 2013 годину

Тачка 5.
Председавајући је отворио дискусију по овој тачки дневног реда и како се нико
није пријавио ставио је на гласање извештај овлашћене ревизорске куће за 2013.
Једногласно Скупштина Пливачког савеза Србије донела је следећу:
ОДЛУКУ
Усваја се извештај овлашћене ревизорске куће за 2013. Годину.

Тачка 6.
Пошто се нико није јавио за дискусији по тачки 6. на предлог председавајућег да
се Скупштина изјасни по овој тачки, једногласно Скупштина Пливачког савеза Србије
донела је следећу:
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Надзорног одбора ПСС.

Тачка 7.
Како је на прошлој седници Скупштине ПСС донета одлука да до следеће
седнице Владислав Тодоровић буде вршилац дужности дисциплинског судије,
председавајући је предложио да адвокат Владислав Тодоровић буде и даље
дисциплински судија. По предлогу председавајућег једногласно скупштина Пливачког
савеза Србије донела је следећу:
ОДЛУКУ
Бира се Владислав Тодровић за дисциплинског судију Пливачког савеза Србије.
Рад Скупштине након исцрпљеног дневног реда је завршен у 17:20 часова.
Председавајући је затворио заседање седницу Скупштине Пливачког савеза
Србије уз напомену да ће следећа седница Скупштине ПСС бити одржана крајем марта
или почетком априла 2015. г. по предаји завршног рачуна. За ово заседање ће се
припремити материјал и предлог измена и допуна Статуа и осталих аката који ће
претходно проћи јавну расправу.

Председавајући Скупштине
Драган Радосав
Записничар:

Оверивачи записника:

Милена Нешковић

Слободан Боканић

________________

________________
Слободан Савић

_________________
У Нишу, 25.1.2015.

