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ЗАПИСНИК
Са 5. седнице Управног одбора Пливачког савеза Србије одржане 7. марта 2013.
године у Београду у Ул. Благоја Паровића 150, са почетком у 15:25 часова.
Састанку су присуствовали Бранислав Ковачевић, Саша Тошић, Иван Ђорђевић,
Борис Дробац, Слободан Кесић, Владимир Анушић, Крсте Наумоски (само на почетку) и
Милена Нешковић. Састанку нису присуствовали: Драган Радосав, Небојша Григорјев и
Никола Данев.
Председавајући је констатовао да постоји кворум.
Предложен је следећи дневни ред:
Тачка 1.
Тачка 2.
Тачка 3.
Тачка 4.
Тачка 5.

Усвајање дневног реда
Усвајање записника са прошлих седница
Износ годишње таксе за тренерску лиценцу
Формирање Одбора за даљинско, маратонско и мастерс пливање
Предлог
Пропозиција
такмичења
(мастерс,
даљинско,
маратонско пливање и пливање на отвореним водама)
Тачка 6.
Предлог Правилника о репрезентацији
Тачка 7.
Леђеа – Акрон понуда нове сарадње – пливачка опрема
Тачка 8.
Предлог о ангажовању оператера за електронско мерење времена
за државна првенства у мастерс пливању
Тачка 9.
Извештај Такмичарске комисије (Категоризација такмичења,
Кодекс понашања, Записник са одржаног састанка, табела категорисаних
такмичења)
Тачка 10.
Swimming 2008 – рад и предлог пројекта
Тачка 11.
Разно
Тачка 1.
Након предлога да се места тачака 2. и 7. замене и да на самом почетку
представник фирме „Swiss Top Market“ изложи свој предлог о потенцијалној новој
сарадњи са новим произвођачем спортске пливачке опреме Акрон, да се код тачке 3. дода
и предлог Правилника о лиценцирању пливачких тренера и под разно да се додају алинеје
једногласно је усвојен следећи Дневни ред:
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Тачка 1.
Тачка 2.
Тачка 3.
Тачка 4.
Тачка 5.
Тачка 6.
Тачка 7.
Тачка 8.
Тачка 9.
Тачка 10.
Тачка 11.

Усвајање дневног реда
Леђеа – Акрон понуда нове сарадње – пливачка опрема
Усвајање записника са прошлих седница
Износ годишње таксе за тренерску лиценцу
Формирање Одбора за даљинско, маратонско и мастерс пливање
Предлог
Пропозиција
такмичења
(мастерс,
даљинско,
маратонско пливање и пливање на отвореним водама)
Предлог Правилника о репрезентацији
Предлог о ангажовању оператера за електронско мерење времена
за државна првенства у мастерс пливању
Извештај Такмичарске комисије (Категоризација такмичења,
Кодекс понашања, Записник са одржаног састанка, табела
категорисаних такмичења)
Swimming 2008 – рад и предлог пројекта
Разно
а) Одређивање датума кампова за 2013
б) Информација о финансијама
в) Одређивање квота за такмичења
г) Пријем нових чланова
д) Жалба ПК Лесковац
ђ) ПК „Расина“ - комуникација
е) Допуна Одлуке о износу такси, надокнада и казни за 2013. год.
од 31.01.2013.
ж) Одбор за спасилаштво и безбедност на воденим површинама и
око ње.
з) Одлука о финансијској помоћи регионалним Савезима
и) Молба Александра Шканате
ј) Молба Душана Милојкова

Тачка 2.
Представник фирме „Swiss Top Market“ (енгл.) Крсте Наумоски је изложио
свој предлог о новој сарадњи преко њихове фирме са произвођачем пливачке опреме
„Akron“ (енгл.) и најавио да ће у наредних 10 дана послати и писмени предлог и понуду о
сарадњи. Након тога је напустио седницу.
Тачка 3.

Једногласно се усвајају записници са претходних седница.
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Тачка 4.
Већином гласова усваја се предлог да годишња такса за лиценцу пливачких
тренера буде 1.000 динара.
О предлогу новог Правилника за лиценцирање тренера се разговарало и
једногласно је одлучено да ће се тражити став струковног удружења и да ће се након става
удружења поново разматрати Правилник.
Тачка 5.
Једногласно се бирају чланови Одбора за даљинско, маратонско и мастерс
пливање: Бранислав Ковачевић, Михајло Којић, Милена Нешковић, Војислав Мијић и
Гордана Мирчетић.
Већином гласова се усваја предлог да комесари на овим такмичењима буду
чланови Одбора.
Тачка 6.
Већином гласова се усвајају Пропозиције такмичења за мастерс, даљинско,
маратонско пливање и пливање на отвореним водама за 2013. Годину.
Тачка 7.

Једногласно се усвајају предлози Правилника о репрезентацији.

Тачка 8.
Једногласно се усваја предлог да мерење времена на државним првенствима
у мастерс пливању такође буде електронско мерење времена.
Тачка 9.
Једногласно се усваја Извештај такмичарске комисије са пратећом
документацијом, осим Кодекса понашања.
Тачка 10.
Директор фирме Swimming 2008 Слободан Кесић обавестио је пристуне
чланове Управног одбора о досадашњем раду.
Тачка 11.
а) Једногласно се усваја предлог да датуми за одржавање летњих кампова
2013 буду 29.07 - 03.08.2013. и 04.08 - 09.08.2013. Прелиминарни списак ће бити објављен
1. маја 2013. године. Резултати из периода 1.1. – 1.5. ће бити критеријум.
б) Чланови Управног одбора су обавештени о финансијском стању Савеза
в) Једногласно се усвајају предлози да квоте за такмичење Тромеч буду 32
пливача плус 4 тренера и 2 пратећа лица; за Балканијаду 16 пливача плус 2
тренера и 2 пратећа лица.
г) Једногласно се примају у чланство Пливачки клуб „Стартна коцка“ из
Сенте, Пливачки клуб „Таурунум“ из Београда и Пливачки клуб „Спартак Прозивка“ из Суботице као редовни чланови.
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д) Једногласно се прихвата Допис ПК Лесковца и прослеђује се
дисциплинском судији на разматрање.
ђ) Једногласно је одлучено да се сва документација проследи
дисциплинском судији.
е) Већином гласова се усваја предлог за допуну Одлуке о износу такси,
надокнада и казни за 2013. год. од 31.01.2013. и додаје се Одјавна такса на
Првенству Србије за кадете, омладинце и у апсолутној конкуренцији, на
Отвореном првенству Србије као и на Великој награди Србије – Купу
Зрењанина за финалне, односно полуфиналне трке је 1.000 динара.
ж) Једногласно је одлучено да се члановима Одбора за спасилаштво и
безбедност на воденим површинама и око ње поново доставе Одлуке о
именовању и да у року од 15 дана доставе Извештај о раду. За
председника одбора једногласно се именује Владимир Ђорђевић.
з) Једногласно се усваја предлог да износ помоћи буде исти као прошле
године 600.000 – ПСЦС, 400.00 – ПСБ, 400.000 – ПСВ у складу са
приливом средстава.
и) Једногласно се усваја Молба А. Шканате, тренера ПК Црвена Звезда за
финансијску помоћ за операцију кука. Одобрени износ је 80.000 динара.
ј) Једногласно се усваја Молба за донаторство објављивања књиге Душана
Милојкова „Бициклом на ЕП у пливању – Дебрецен 2012“ у износу од
45.000 динара за 300 књига.
Седница је завршена у 18:50 часова.
Председавајући

Бранислав Ковачевић
Потпредседник
Записничар
Милена Нешковић
Генерални спонзор

Партнер

Технички спонзор

ПЛИВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Serbian Swimming Federation
Благоја Паровића 150
11000 Београд, Србија
Тел: 011/357-29-85
Факс:061/820-06-55
Е-маил: office@serbia-swim.org.rs
www.serbia-swim.org.rs

У Београду, 7.03.2013.
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