САОПШТЕЊЕ ‐ ЗАПИСНИК
У Зрењанину је 30.12.2010. одржана седница Управног одбора ПСС у саставу: Боканић,
Ковачевић, Радосав, Дробац. Присутни: Анушић, Пејиновић, Кесић, Челић.
Ус кладу са дневним редом УО је донео следеће одлуке:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

прихваћена су обраѕложења и усвојена је оставка Нађе Хигл, на место придруженог
члана УО. За новог придруженог члана, до скупштине ПСС , изабран је Слободан
Кесић.
донешена је одлука о започињању јавне расправе о предлогу новог статута ПСС.
Нацрт статута ће бити објављен на сајту, а сви субјекти заинтересовани за његову
корекцију треба да пошаљу амандмане у пианој форми на адресу ПСС најаксиније до
15.јануара 2011.год.
скупштина ПСС ће се одржати 28.01.2011. у 17 часова по могућности на ''Маракани''.
Потврда информације следи.
у складу са чланом 38. важећих пропозиција, УО је усвојио измене и допуне које се
односе на: члан 10 – право наступа; члан 11. одјавне таксе; члан 13. бодовање за екипни
пласман; члан 24. програм такмичења млађих пионира (скраћен); члан 25. програм
старијих пионира (скраћен); члан 26. програм КОА; члан 27. програм КО; члан 28.
програм Србија опен; члан 30. програм Србија ГРАН ПРИ се плива као на европском у
малим базенима; члан 31. се спаја са чланом 30. и постају члан 31.; у члану 38. се мења
рок важења пропозиција са 2010. на 2011. (пречићен текст нових пропозиција је
доступан у прилогу ове одлуке).
усвојене су измене и допуне правилника о регистрацији такмичара, које ће у складу са
статутом, бити верификоване на скупштини ПСС. Измене предвиђају: могућност
двојне регистрације наших држављана и то за један клуб у Србији и један у
иностранству те несметан наступ на нашим такмичења за клуб из Србије; такмичарска
књижица више није ''власништво'' ПСС; термин за преласке из клуба у клуб се скраћује
са 30 на 20 дана, при чему је преосталих 10 дана до истека месеца прелазног рока
остављено као простор за промену одлуке о преласку; пливач прелазак може учинити
највише једном годишње; и бришу се одредбе о лиценцирању. (пречишћен текст
правилника је доступан у прилогу ове одлуке). Позивају се сви клубови да доставе
амандмане на предложене измене.
усвојен је календар такмичења за 2011. и налази се у прилогу ове одлуке.
усвојени су предлози СС ПСС‐а за проглашење најбољих пливача и тренера у 2010.
години. (текст предлога је доступан у прилогу ове одлуке).
усвојени су критеријуми за стипендирање пливача у 2011. а на основу резултата из
2010. године које је предложио СС ПСС. У односу на постојеће критеријуме за
стипендије 2011 ‐ усваја се списак у односу на првих 15 такмичара дефинисаних у
односу на два најбоља резултата у две различите дисциплине у току календарске 2010
без обзира на базен. За сезону 2012 се предлаже следећи критеријум: два најбоља
разултата у току календарске 2011, без обзира на базен, без одзира на дисциплину али
са два различита такмичења, под условом да су испуњене све обавезе пливача у
односу на ПСС.
Због изузетног разултата и односа према обавезама у сезони 2010 предлаже се да
ПСС у складу са могућностима пливачици Катарини Симоновић обезбеди одређену
финансијску помоћ у виду стипендије ПСС или суфинансирања одређених материјални
трошкова. Обавеза ПСС је да пронађе модалитет стипендирања Симоновић Катарине
који неће угрозити њен статус стипендисте школе коју похађа у иностранству.
Кореспонденцију са родитељима пливачице ће обавити њен тренер у Србији
Бранислав Костић. (списак спортиста је доступан у прилогу ове одлуке).

9. поводом израженог незадовољства Милорада Чавића и Нађе Хигл на сарадњу са ПСС,
УО је сагледао сву расположиву документацију која подразумева њихове преписке са
председником СС ПСС у којима су прилгали своје програмске потребе, као и
књиговодствене изводе из којих се види структура и обим финансираних ставки из
њихових захтева. УО закључује да су испоштовани сви захтеви наших најбоњих
пливача, изузев захтева Милорада Чавића да му се помогне око финансирања
децембарских припрема у Бања Луци, јер је захтев стигао релативно касно (кад су
буджетска средства за 2010. већ исцрпљена); односно захтева Нађе Хигл да се
финансира трошак смештаја њених родитеља у Новом Саду за време Србија Гран при.
10. усвојена је информација о досадашњим активностима на плану јачања
инфраструктуре у Србији (пројекат ‐ ''Балони за покривање летњих базена'') и
закључено је да се активности морају проширити и на изналажење квалитетнијег и
дугорочнијег решења за ''Национални пливачки центар''. У том смеру формирана је
комисија у саставу: Боканић, Ковачевић, Радосав и Анушић, која ће припремити
елаборат о оправданости овог пројекта и аплицирати га МОС‐у.
11. у оквиру припрема за предстојећу скупштину ПСС, УО је размотрио проблем интерне
ревизије пословања ПСС у 2010. години, који проистиче из чињенице да постојећи
састав Надзорног одбора није комплетан те је у немогућности да обави ревизију.
Одлучено је да скупштина донесе одлуку о избору нових чланова Надзорног одбора,
који ће потом у року од 30 дана обавити надзор и поднети извештај.
12. формирана је комисија у саставу: Анушић, Боканић, Ковачевић са задатком
формирања списка и организовања свечаности за доделу признања заслужним
пливачима и другим субјектима који су допринели успешном раду ПСС у 2010. години.
13. по питању плана организације ЈЕУ (Јуниорског првенства Европе) од понуђене две
варијанте: професионалне и волонтерске, због превелике цене професиналне
варијанте УО се определио за волонтерску. На следећој седници УО (18.јанура 2011.)
ће бити дефинисан план са одговорним носиоцима активности и роковима
реализације.
14. донешена је олука да се закључи споразум са ССС којим се њиховој служби поверава
расписивање јавних набавки за 2011.год. као члан комисије испред ПСС‐а именује се
Борис Дробац.
15. по питању захтева Воје Мијића за помоћ у остваривању права на Национално
признање за остварене резултате у маратону, ПСС ће обавити кореспонденцију са
надлежним федерацијама ради прибављања потребних доказа.
16. по питању писма Ане Репман и ПК ''Банат'' у којем се жале на рад СС ... односно
састава репрезентације, одлучено је да СС најкасније до 15.јануара размотри све
релевантне чињеницезаузме став и сачини одговор.
17. ради ефикаснијег финансирања програма наших најбољих пливача у 2011. години УО је
донео одлуку о финансирању индивидалних програма за 5 пливача: Милорада
Чавића, Нађе Хигл, Чабе Силађи, Ивана Ленђера и Миње Најдановски. Наглашава се
да сви спортисти и тренери морају испоштовати све своје такмичарске и остале
обавезе према ПСС у складу са нормативним актима Правилника о ближим условима
и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста из за новчану помоћ
врхунским спортистима, а улазе у програм датог финансирања након потписивања
Уговора о обавезама према савезу. Програми ће се финансирати квартално и биће
новчано лимитирани на износ који ће бити дефинисан финансијским планом.
Финансијски план ће УО разматрати на следећој седници 18.јануара.
18. Прихвата се понуда Игора Рашуле за наставак сарадње око вођења сајта ПСС и у 2011.
години.
19. у оквиру обавезе ПСС да годишње издваја 2% својих прихода из буџета Републике за
потреб Школског спорта, УО је проценио да од две приспеле апликације за средства
из 2010. предност треба дати апликацији техничке школе из Ваљева, која гради

пливачки базен (25м – 3 стазе)у свом атријуму. Предност се базира на чињеници да се
ради о улагању у инфраструктуру, која је акцента активности ПСС у овом мандату и
представља дугорочно решење не само за проблем пливања у програму школског
спорта, него и помоћ ПК ''Валис'' око решавања проблема тренинга у зимском
периоду. (пројектна документација је доступна на увид у канцеларији ПСС).
20. по питању екстерне ревизије пословања ПСС за 2010. годину због недостатка
финансијских средстава за ту намену у варијанти ангажовања неутралне ревизорске
куће (око 7000 ЕУРА), поднеће се захтев МОС да ревизију обави државни ревизор.
За УО ПСС
Председник
С. Боканић с.р.

