ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ УО ПСС СА СЕДНИЦЕ 4 и 5
Усвојен је план активности СС ПСС за све репрезентативне селекције. (у прилогу)
Донешена је одлука о подршци програму рада УПТС за 2010. (у прилогу)
Донешена је одлука о потписивању уговора о пословно-техничкој сарадњи. (у прилогу)
Пливачком клубу ’’Напредак’’ ПСС је уступио тренажне стазе, на чување и коришћење за такмичења
у Крушевцу.
Донешена одлука о потписивању уговора о поверљивости и тајности података са сарадником за
маркетинг агенцијом ИНТЕРАКТИВ.
Наша делегација за когрес LEN је Анушић, Ерхартич. Примарни задатак је потписивање уговора о
одржавању Јуниорског првенства Европе 2011. у Београду.
Донешена је одлука да се одабере генерални добављач за спортску опрему наших спортиста.
Промоција и свечано потписивање уговора ће бити организовано у току SERBIA OPEN у Бечеју.
Усвојени су извештаји са припрема и кампова у зимском циклусу 2010. (у прилогу)
Усвојен је програм припрема и кампова за млађе такмичарске категорије. Отворено прикупљање
понуда за организацију. (у прилогу)
Формирана је радна група за израду пројекта ’’SERBIA OPEN 2010’’ које ће се одржати у Бечеју, у
саставу Анушић, Ерхартич, Сабо.
ПСС ће подржати организацију митинга ’’Београдски победник 2010’’, логистички, технички и
материјално са 100.000 дин.
Донешена одлука о разрешену Душана Лаловића са функције директора предузећа ’’Swimming
2008’’ које је основао ПСС, односно именовању в.д. директора Игора Ерхартича.
Одлуком МОС по питању статутарне кризе у ПК ’’Београд’’ ПСС је добио овлашћење да арбитрира
до нивоа мишљења, које би помогло МОС у доношењу коначне одлуке. УО је формирао арбитражну
комисију у саставу: Ћосић, Данев, Боканић, која ће прикупити сву релевантну документацију, изјаве
донети мишљење.
Донешена је одлука да у СС ПСС новичлан буде Матије Копривица, са циљем да се у складу са
његовим дугогодишњим искуством у обављању ових послова, објективност и транспарентност у
примени критеријума за избор селакција подигне на виши ниво, као и да се убрза рад на изради
националне стратегије. Досадашњи члан СС ПСС Срђан Филиповић ће бити задужен за друге
послове који досадашњом организацијом ПСС нису били обухваћени, а неопходни су савезу.
Лекарска комисија је проширена. У њен састав је укључен и др. Предраг Живановић – ортопед.
УО је прихватио и званично обећао подршку трансформацји Савеза за маратонско пливање
Војводине у Савез за даљинско, маратонско и мастерс пливање Србије, као правног наследника и

логичан и користан вид организовања клубова и секција које негују ове сегменте пливачког спорта у
Србији.
Прихваћен је захтев ПС ЦС за подршку ПСС у организацији летњих првенстава ЦС. Одобрен је износ
за покриће трошкова од 268.000 дин.
Захтев за партиципацију трошкова витаминизације за Ивана Ленђера је оцењен оправданим и биће
прослеђен ОКС који је задужен за то.
Захтев Мирославе Најдановски за покривање трошкова боравка и припрема у Београду оцењен је
као неоправдан, јер је заобиђена институција клуба којем припада. Сем тога, УО је већ у фебруару
обавестио све пливаче да се појединачним захтевима не може изаћи у сусрет, уколико нису
формулисани као саставни део годишњег програма и прихваћени од стране СС ПСС. За Мирославу
ће бити обезбеђени још квалитетнији услови на релацији ПК ’’Пролетер’’ – ПК ’’Валис’’.
Примедбу Младена Тепавчевића на његово изузеће са списка за стипендирање, УО је оценио
оправданом, обзиром да Тепавчевић по правилнику има право на стипендију. Обзиром да је списак
стипендиста лимитиран на 15 спортиста, процена СС ПСС који ће то пливачи поименично бити је
била нужна и такође правилником и законом утемељена.
Одобрава се плаћање трошкова боравка судијама-волонтерима на првенствима ПСС, без путних
трошкова – обзиром да долазе са екипама, и без судијских такси.
Одобрава се партиципација трошкова доласка на Serbia open, пливачима који бораве и тренирају у
иностранству а на такмичењу остваре више од 1550 бодова у две трке. За сада су учешће потврдили:
Стражмештер, Симоновић, Богдановски и Гутеша.
У складу са програмом кампова за лето 2010. прихваћен је захтев за партиципацију трошкова кампа
ПСВ који се одржава у Кикинди у износу од 114.050 дин.
Уважена је примедба да су записници са зимских првенстава ове године били мањкави, да је
електроника имала грешака и да записници у будуће морају бити одштампани, оверени и
архивирани.
Понуда за услуге EBART клипинга оцењена је квалитетном, али у овом тренутку сувишном, обзиром
да медијски сарадници ПСС-а, Игор и Горан Рашула, покривају овај сегмент рада ПСС и више него
добро.
Процена УО ПСС да уговор који је сакључило претходно руководство Савеза о увођењу IT система
треба раскинути, уз уважавање интереса и интегритета обеју уговорних страна и у том смислу
упутити допис партнерској фирми.
Завршена је радна верзија статута ПСС. УО ће на 2 наредне седнице, а најдуже месец дана
разматрати текст, а потом отворити јавну расправу до коначног усвајања.

