
 

 

 
Дана  10.  новембра  2011.  године  одржана  је  14.  седница  Управног  одбора  Пливачког 
савеза Србије у Зрењанину, у просторијама ПК „Пролетер“. Састанку су присуствовали: 
Слободан  Боканић,  Бранислав  Ковачевић,  Драган  Радосав,  Слободан  Кесић,  Никола 
Данев,  Борис  Дробац  (отишао  након  четврте  тачке  дневног  реда  због  обавеза),  Иван 
Ђорђевић (отишао је са седнице после четрнаесте тачке дневног реда), Миливој Допсај, 
Александар Павлићевић, Владимир Анушић и Милена Нешковић. 
 
Састанак је почео у 13:30. 
 
Константовано је постојање кворума.   
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са прошле седнице 
2. Усвајање Дневног реда 
3. Усвајање записника Регистрационе комисије  
4. Усвајање записника Стручне комисије  
5. Усвајање записника Одбора за даљинско пливање  
6. Продужетак сарадње или не са досадашњом адвокатском кућом 
7. Предлог новог члана у КОМЕН организацији 
8. Разматрање датума за заказивање Редовне Скупштине ПСС за јануар. 
9. Допис жалба ПК Црвена Звезда, ПК Нови Сад и молба Три делфина 
10. Уступање термина ПСС у сврхе тренинга АДН Свим пројекту у РЗС  
11. Предлог Бизнис плана за Свиминг 2008  
12. Систематизација рада у фирми Свиминг 2008 и ПСС 
13. Предлог око регулисања и потраживања опреме ПСС  
14. Предлог – Регулисање и достављање уверења из суда да нису осуђивани  
15. Верификација новог састава одбора за даљинско пливање i новог састава одбора 

судија 
16. Арбитражни суд при Спортском савезу Србије 
17. Финансијски извештај између две седнице 
18. Усвајање термина за главна такмичења у организацији ПСС за 2012. годину 

 
Тачка 1. Након изнетих примедби на записник усваја се записник са претходне седнице (1 
уздржан) уз следеће измене: тачка 4 (а) „на основу тога, доноси се  једногласна одлука, 



 

 

УО закључује да је претходна одлука погрешна и због тога одлучује као у доспозитиву“ 
се мења и гласи: „на основу тога доноси се једногласна одлука: УО закључује да остаје на 
снази стара одлука и због тога одлучује као у диспозитиву“  ; тачка 4 (б) „Једногласном 
одлуком на Захтев за санкционисање Слободана Кесића као предлагача оспорене одлуке, 
жалитељ  се  упућује  на  дисциплинског  судију  ПСС“  се  мења  и  гласи:  „Управни  одбор, 
поводом захтева ПК „Војводина“  за  санкционисање Слободана Кесића као предлагача 
оспорене одлуке, упућује жалитеља на дисциплинског судију“.  
  
Тачка 2. Усваја се дневни ред и додају се следеће тачке:  
‐  Тачка  19.  Разматрање  стављања  ван  снаге  свих  правилника  судијског  одбора  због 
неусаглашености са статутом и Законом  
‐ Тачка 20. Проблем исплаћивања награде Милораду Чавићу из 2008. године 
‐ Тачка 21. Допис Министарства омладине и спорта у вези са стипендијама 
 
Тачка  3.  Усвајање  записника  Регистрационе  комисије.  Разматрана  је  потреба  да  се 
направи  јединствена  електронска  база  пливача  регистрованих  у  савезу  и  да  се  уведу 
нове легитимације. Усваја се предлог да се записник Регистрационе комисије не усвоји 
због  закључака  у  вези  са  спорним  преласцима  пливача:  „те  именовани/а  остаје 
регистрован/а за..“ Истакнуто је да је Управни одбор 16.10.2010. донео одлуку, у складу 
са  Законом  о  спорту,  да  пливачи  могу  прећи  из  клуба  у  клуб,  али  морају  да  плате 
обештећење.  У  супротном,  у  складу  са Законом о  спорту, могу да пливају  као пливачи 
„под  жалбом“,  тј.  као  ПСС  до  решења  статуса.    Предлаже  се  да  се  спорни  делови 
записника измене. 
 
 Такође, предложено је да се размотри доношење одлуке да су сви клубови у обавези да 
испуњавају  обавезе  у  складу  са  законом  о  спорту,  посебно  у  вези  са  обавезним 
осигурањем за све спортисте.  
 
Тачка 4. Након излагања председника Стручног савета и дискусије о другачијем начину 
одређивања  плана  једногласно  је  усвојен  записник  са  седнице  уз  предлог  да  Стручни 
савет  што  пре  одреди  квоте  у  сагласности  са  финансијским  могућностима  савеза. 
Такође,  дискутовано  је  о  састављању  јединственог  модела  извештаја  тренера  са 
такмичења и кампова.  
 
Тачка 5. Једногласно је усвоје записник са 3. седнице одбора за даљинско и маратонско 
пливање ПСС. 



 

 

 
Тачка  6.  Једногласно  је  одлучено  да  се  уговор  неће  продужити,  већ  ће  се  адвокат 
ангажовати по потреби.  
 
Тачка 7. Одлука о избору новог представника у Комен‐у одлаже се за следећи састанак. 
 
Тачка 8.  Усваја  се  предлог  да  се  следећа  седница  скупштине  Пливачког  савеза  Србије 
одржи 26. јануара 2012.   
 
Тачка  9.  О  жалби  ПК  „Црвена  звезда“    се  није  дискутовало  јер  су  повукли  жалбу.  По 
питању жалбе  ПК  ''Нови  Сад''  УО  ПСС  још  једном  се  позива  на  и  потврђује  одлуку  од 
16.10.2010. , такође и тумачење са 13. седнице УО ПСС одржаној у Кикинди 07.10.2011.  
 ''  на основу  тога доноси  се  једногласна одлука:  УО  закључује да остаје  на  снази  стара 
одлука и због тога одлучује као у диспозитиву, а то значи да остаје на снази одлука од 
16.10.2010.  и  да  пливачи  који  у  овом  прелазном  року  подлежу  обавези  плаћања 
обештећења морају поступити у складу са тим. У противном, у наредних годину дана од 
дана последњег наступа за клуб из кога прелазе, прелазак ће се сматрати непотпуним, а 
за то време могу несметано тренирати у новом клубу, али наступати само под именом 
ПСС при чему савез не сноси трошкове њихових наступа.''  
По молби ПК „Три делфина“  одлучено је да Статут Пливачког савеза Србије  не може да 
се крши,  тачније члан 21,  став 3  према коме „ Бивше чланове који  су изгубили  својство 
члана ПСС због неплаћања чланарине, Управни одбор, ПСС може поново примити уколико 
плате заосталу чланарину.“. 
 
Тачка 10. Управни одбор је сагласан са предлогом о коришћењу термина ПСС на базену 
РЗС у сврху тренинга АДН Свим пројекта.  
 
Тачка  11.  Усваја  се  одлука  да  до  следећег  Управног  одбора  Владимир  Ђорђевић,  уз 
консултације  са  Владимиром  Анушићем  и  Миленом  Нешковић,  уради  бизнис  план  за 
школу пливања на СРЦ „Ташмајдан“ у Београду.  
 
Тачка  12.  Управни  одбор  једногласно  усваја  систематизацију  послова  службе  ПСС. 
Допуњава  се  тачка  2  систематизације.  Детаљнија  подела  посла  ће  бити  дефинисана 
Одлуком  о  нормативима  и  пословима  у  канцеларији.  Систематизација  послова  у 
предузећу Swimming се одлаже.  
 



 

 

Тачка  13.  Одлучено  је  да  ће  до  следећег  Управног  одбора  Владимир  Анушић  дати 
предлог обавеза о спортској опреми издатој пливачима.  
 
Тачка 14.   Сва лица, тренери и судије, која се ангажују у раду са децом и за спровођење 
такмичења дужни су да до краја године доставе уверење да нису осуђивани.          
 
Тачка  15.  Управни  одбор  једногласно  усваја  предлог  да  је  трећи  члан  Одбора  за 
даљинско и маратонско пливање уместо Ненада Јовића Бранислав Ковачевић.  
Управни  одбор  усваја  предлог  за  именовање  петог  члана  Одбора  судија  (1  уздржан). 
Уместо Дејана Драгумила за петог члана одбора је изгласана Милена Данев.  
 
Тачка 16. Усваја се информација Спортског Савеза Србије.  
 
Тачка  17.    Усваја  се  финансијски  извештај  за  период  од  6.10.  до  7.11.2011.  године  уз 
напомену да се преостала средства пажљиво троше.  
 
Тачка 18. Усваја се предлог календара такмичења за 2012. годину.    
 
Тачка 19. Управни одбор доноси одлуку да се сви општи акти Удружења судија ускладе са 
важећим Статутом Пливачког савеза Србије у року од 15 дана.  
 
Тачка  20.  УО  у  име  ПСС  не  одустаје  од  одлуке  да  се  Чавићу  надокнади  неисплаћена 
награда  учињена  неделањем  претходног  руководства.  Пошто  ПСС  не  може  да 
преусмери буџетска средства за ту исплату ПСС ће наћи начина да исплати ту награду.  
Такође,  канцеларија  ће  појачати  напоре  да  оствари  контакт  са  МОС  из  којег  ће  се 
финализирати решење.  

 
Тачка  21.  Допис  Министарства  омладине  и  спорта  у  вези  са  стипендијама.  У  случају 
примене одлуке МОС, ПСС ће средства потраживати од пливача судским путем.    
   
Састанак је завршен у 17:00. 
 
 
Председник ПСС                       
Слободан Боканић 
 



 

 

 
Милена Нешковић 

Записничар 
У Зрењанину, 10.11.2011. 


