Одлуке и закључци са Седнице УО ПСС бр. 3/2011. одржане у Београду, 3.03.2011. у 10 часова.
Присутни: Слободан Кесић, Никола Данев, Иван Ђорђевић, Саша Тошић, Драган Радосав, Борис Дробац,
Бранислав Жишковић, Бранислав Ковачевић, Владимир Ђорђевић.

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пријем нових клубова у чланство ПСС (Жишковић)
Свиминг 2008 – коначна одлука о вођењу фирме (услови Иван Ђорђевић)
Разматрање предлога о увођењу апанаже за чланове УО (Иван Ђорђевић)
Верификација одлуке о месту одржавања Србија опен-а. - Ниш
Питање учешћа селекције јуниора и сениора на Београдском победнику. (Иван
Ђорђевић)
Куповина лап топ рачунара за потребе рада канцеларије – Генерални секретар
Војислав Мијић – доношење става ПСС о признавању националне пензије
Записник одбора судија (Никола Данев)
Записник лекарске комисије
Разно:
A) Дефинисање дневнице за иностранство
B) Информације о активностима комисије за односе са јавношћу: 15.03 и 22.03 u 16h
Ц) Предлог о увођењу лиценци за тренере и право наступа клубова у складу са тим
Д) Предлог о поступцима у случају дуплих регистрација
На предлог Николе Данева тачка 3. је изостављена из дневног реда, са образложењем
да се УО ПСС о томе изјаснио на почетку свог сазива.
Дневни ред је усвојен једногласно.

1. Примају се у чланство следећи клубови уз услов да комплетирају документацију у року
од 30 дана од доношења одлуке, : ПК Делфин, ПК Београдски пливачки клуб, ПК
Слобода, ПК Стари град, ПК ЛА Колубара. Клубови су чланови ПСС од дана подношења
захтева за чланство. Направити софтвер за електронски унос нових чланова ПСС и
пливача. Послове провера документације за пријем нових клубова обавља технички
секретар ПСС.

2. На основу неопозиве оставке, разрешава се Иван Ђорђевић са места директора
SWIMMING 2008, за новог директора до даљњег поставља се Драган Радосав. Након
Европског Јуниорског Првенства предлаже се да се отвори Јавни конкурс и постави
лице за професионално обављање ове дужности.
4. Усваја се једногласна одлука да стручни Савет ПСС наведе план и програм учешћа на
митинзима А категорије који су у календару ПСС, посебно да се планира учешће на
митингу „Боградски победник“ који је уврштен у ФИНА календар и који је
критеријумски митинг за СП Шангај (испуњење норме) . Рок за достављање извештаја је
7 дана.
5. Једногласном одлуком верификована је одлука за место одржавања Сербиа опен у
Нишу од 03.-05.06.2011.
6. Јендогласном одлуком донета је одлука о куповини рачунара у износу од 60.000,00
дин. Позива се ПК Расина да врати лап топ рачунар у року од 7 дана (могућа је замена за
„стабилни“ рачунар), такође сва лица која су разрешена дужности у ПСС позивају се да
врате картице и телефонске апарате до 15.03.2011. Обавеза техничког секретара
Владимира Ђорђевића – је да поднесе писмени извештај до 16.03.2011.
7. На захтев ПСС канцеларија је добила 01.02.2011. од Италијанске пливачке федерације
документ о потврђивању навода Војислава Мијића да је заузео 3. место на пливачком
маратону Капри – Наполи , и да је то такмичење било завнично првенство Света.
Документ је оверен печатом пливачког Савеза Италије и потписан од стране генералног
секретара Италијанског Савеза.
8. Једногласном одлуком се усваја Записник ОС УС ПСС, осим ставке о промени висине
судијских такси и дневница (нема промене) и ставке о делегирању двоје судија за сва
такмичења где наступа репрезентација и та ставка се мења, један до двоје судија биће
делегирани за такмичења у зависности од могућности ПСС.
9. Увидом у стање записник није достављен, тачка дневног реда се одлаже за следећу
седницу УО ПСС.
10. А) Дневнице за такмичења и припреме: Одлука је да се висина дневнице унифицира и
то:
Наступи репрезентације на митинзима : за тренере 15 еура
Званична такмичења
репрезентације (Светско, Европско, Балканијада, Комен,
Централна Европа) : Јуниори - 5 еура, Сениори 10 еура, тренери 15 еура.
За припреме: тренери добијају половину прописане дневнице и хонорар у износу
дневнице по дану, у складу са одлуком УО ПСС донету 2010. године.

Б) Конференција за медије ће се одржати 15.03.2011. са почетком у 12 часова (промоција
ЕЈП 2011., сајта ЕЈП и сама најава), 22.03.2011. у 16 часова планира се свечаност ПСС на
којој ће се доделити признања и захвалнице свим пријатељима који су помогли рад у
2010. години.
Ц) Удлука УО ПСС, на предлог такмичарске комисије је да клубови могу наступити на
такмичењима која су у календару ПСС, ако тренери клуба имају чланску карту УТ ПСС. Одлука
ступа на снагу од 01.06.2011. Увид може обавити комесар такмичења или члан такмичарске
комисије.
Д) Ова тачка је регулисана правилником о регистрацији и то чланом 13.
Е) Припреме за тромеч су у току, захвалити се пливачком Савезу Русије на позиву,
Информације Владимира Анушића да су редиговане норме за ЕЈОФ 2011., квота је 4+4, Б норме
ће бити одређене у наредном периоду.

Београд 3.03.2011.

Потпредседник ПСС
Бранислав Ковачевић

