
   Због  обимности дневног реда друга седница УО ПСС је одржана из два дела и то  у 
Београду  04.03.2010. са почетком у 17часова и 13.03.2010. у Зренњанину са почетком у 13ч. 
Управни одбор је...

1...  усвојио записник са прве седнице УО уз  примедбу Ивана Ђорђевића да се за 
сваки материјал наведе лице које је задужено да поднесе предлог.

           2... Одложио за следећу седницу. усвајање извештаја о финансијском пословању од 
01.01.2010. до 04.03.2010. који је припремио  Мирчетић, јер није довољно детаљан 

3...  донео одлуку о решавању конкурса за доделу зимских првенстава ПСС
Пошто  је  за  организацију  КОА конкурисао  једино  ''Пролетер''  (''Бечеј  је  одустао  у 
корист Зрењанина уз услов да добије приоритет за летња првенства) једногласно је 
одлучено да се Зимска првенства за млађе пионире и за КОА одрже у Зрењанину. 
Како  је  ''Врачар''  дао  усмену  кандидатуру  за  организацију  пионирског,  а  уз 
образложење  да  ће  висока  цена  закупа  базена  бити  компензована  мањим 
трошковима за  судије  и  електронику,  након накнадног  приспећа понуде за  рад на 
електроници  од  стране  пк  ''Врачар''  закључено  је  да  је  повољније  да  се  и  то 
такмичење одржи у Зрењанину.
За будуће конкурсе УО ће дефинисати лимит трошкова које ће покривати ПСС,  а 
преко тога сносиће организатори.

4... одложио усвање финансијског извештаја за 2009. год који је припремио Мирчетић, 
због закључка да је још велика непознаница комплетно функционисанисање Савеза у 
претходном  периоду,  односно  одлучио  да  се  усвајање  може  изгласати  тек  након 
извештаја ревизора.

5...   усвојио завршни рачун за 2009.  годину,  који сачинио књиговодствени сервис - 
једногласно

6...  верификовао одлуку формирању комисије za попис примопредају једногласно, уз 
образложење Боканића да ту комисију нисмо формирали на првој седници,  а због 
законских рокова да се обави попис, он ју је формирао 20.01.2010. посебном одлуком.

7...  усвојио извештаје о досадашњим активностима:
а/чланова УО 
(Ђорђевић је приложио свој извештај о раду комисије за контакте са јавношћу, 
Боканић о учешћу репрезентације на митингу ''Мимоза'').

б/ Допсај о раду стручног савета 
који  је  одржао  два  састанка  и  сачинио  критеријуме  и  план  за  предстојеће 
активности. Уместо Себастијана Хигла, који због заузетости није у могућности да 
води сениорке селекције, одређен је Дејан Пејиновић. Ускоро ће бити предложени 
тренери задужени за  мастерс пливање и млађе узрасне селекције  ПСС.  Текст 
националне стратегије је у изради. Обезбеђени су бесплатни лекарски прегледи у 
Републичком Заводу за све реперезентативце. Остали специјалистички прегледи 
ће бити обезбеђени заједно са ватерполом у Београдском клиничком центру.

в/ у име такмичарске комисије реферисао је Драган Јоцић. Усвојени су обрасци за 
праћење и извештавање са такмичења и донешена одлука да ПСС о свом трошку 
обезбеди  комесара  за  сва  такмичења  у  календару  ПСС,  као  услов  очувања 
регуларности и уврштавања у календар ПСС.

г/ о раду регистрационе комисије реферисао је Мирчетић. Комисија је прегледала 
сву  приспелу  документацију  и  сачинила  списак.  Задужује  се  секретар  Влада 
Ђорђевић да уради такмичарске легитимације најкасније до 02.04.2010.



д/ о раду статутарне комисије реферисао је Никола Данев. Одржан је састанак 
комисије у Зрењанину где су утврђене сугестије за будући статут ПСС. Задужен је 
председник комисије Ћосић да сачини радну верзију која ће бити предмет јавне 
расправе пре званичног усвајања.

ђ/ маркетинг комисија је према ставу Радосава блокирана, обзиром да директор 
предузећа  ''Свимминг  2008.''   које  је  основао  ПСС,  г.дин  Лаловић  одбија  да 
поднесе документацију.

е/ о активносима савезних тренера извештај је поднео Ристић, као тренр јуниорске 
селекције која је учествовала на митингу ''Мимоза''. 
Miting se odrzao 20-21.2.2010
Reprezentacija Srbije je ucestvovala sa 10 devojcica u kategorijama kadeti i juniori i 8 
decaka u kategoriji juniori.U ekipnom plasmanu zauzeli smo prvo mesto,Sorak Stefan i 
Vukanovic  Tijana su osvojili po drugu nagradu.Sto se tice muske ekipe imam samo reci 
hvala za odnos prema takmicenju i  generalnom ponasanju.Kod devojcica je  totalno 
drugacije.Recnik im je katastrofalan sa puno psovki,  a za dobru grupu njih i  odnos 
prema takmicenju je bio katastrofalan.Mislim da pod hitno treba usvojiti  neki kodeks 
ponasanja,jer ce u suprotnom postojati mogucnost za ozbiljnije probleme sem kucnog 
vaspitanja.Pohvalio  bih  kod  devojcica  Nikolovski  Jovanu,Repman  Rebeku,Jovanov 
Milu.

Pored zapažanja koja je izneo trener selеkcije Vladimir Ristić, treba dodati da je  
tokom čitavog puta, boravka I takmičenja Ristić pokazao visok stepen odgovornosti I 
zalaganja, što se za drugog trenera Igora Beretića ne može reći. U svim situacijama 
kad je trebalo reagovati I sl. Agilniji je bio Ristić, a na treningu I samom takmičenju 
Beretić se fokusirao samo na plivače iz PK ''Vojvodina'', dok se Ristić starao o celoj 
ekipi podjednako. Predlažem za Ristića ocenu 5, a za Beretića 4.

Такмичарски део извештаја је предат СС на анализу.

ж/ у име одбора пливачких судија Глушац је обавестио УО да се одбор састао и 
сачинио  план  суђења,  који  ће  доставити  канцеларији.  УО  је  одлучио  да  се 
делегира по 5 судија, а да остатак жирија буде попуњен од стажиста. У судијском 
жирију само врховни треба да буде ФИНА ранга. Такође се све судије обавезују да 
бар једно првенство ПСС суде  волонтерски  да  би  стекли  право делегирања у 
будућем преиоду.
Обзиром  да  су  за  наставак  седнице  (13.03.)  приспели  спискови  делегираних 
судија, али и примедбе 3 члана Судијског одбора да се не слажу са избором који 
је  сачинио  председник  Глушац,  закључено  је  да  је  Глушац  то  учинио 
самоиницијативно. УО ПСС  је закључио  да је ОС ПСС у блокади, односно да 
председник ОС ПСС није поштовао мишљење и ставове  већине, самим тим је 
прекршио  правилник  о  раду  Судијске  организације.  Као  једини  начин  за 
превазилажење проблема, а на основу чланова 31 ст 1. Тачке Ц) и Х), и 34 ст. 1 
Тачка. Ф) Статута ПСС, УО ПСС је једногласно донео следећу:

О Д Л У К У

Разрешава се  председник ОС ПСС Рајко  Глушац,  а  поставља се за   В.Д.  
председника ОС, члан УО ПСС, Бранислав Ковачевић, који ће ову функцију  
обављати до Судијске конференције на којој ће бити донета одлука о предлогу 
за именовање председника ОС ПСС и о којој ће се изјаснити УО ПСС.

      
Зрењанин, 13.03.2010.                                        Председник 

Пливачког савеза Србије
                                                                             Слободан Боканић, 
          



З/ испред пописне комисије извештај је поднео Данев
УО ПСС је усвојио:

Резиме извештаја Комисије за попис и примопредају

1.   комисија није до краја извршила посао провере стања и пословања из 
објективних разлога:
а/ недостатак великог дела документације, нормативних аката и др...

б/ опструкције од стране бившег председника, директора предузећа 
и др...

            2.  затечено стање показује низ недостатака у погледу количине и врсте пописане 
имовине и инвентара, односно неслагања документације са стварним стањем;

2. утврђене  су многе  неправилности  у  раду председника  Душана Димитријевића, 
које указују на прекшајна и кривична дела по чл. 357. (фалсификовање података), 
359 (злоупотребе службеног положаја), 361. (несавесно вршење дужности), 367. 
(захтевање мита) из КЗ РС.

3. Утврђене су многе неправилности у раду генералног секретара Саше Мирчетића, 
које  указују  на  прекршајна  и  кривична  дела,дело  преваре  из  чл.  208  ст.  1, 
фалсификовање  података  из  чл.  357.  ст.  1  и  2,   Навођења  на  оверавање 
неистинитог садржаја чл. 358, Злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 3, 
несавесно вршење дужности из чл. 361. ст.  1 КЗС, 
чиме  није  остваривао  резултате  рада  на  свом  радном  месту,  починио 
повреду радне обавезе предвиђене општим актом и уговором о раду из чл. 25 
уговора о раду (у вези чл. 3 ст. 1 та. 4 и 6 Правилника о систематизацији радних 
места у стручној служби ПСС), а пошто почињене повреде радне обавезе имају 
карактер учесталости,оцењује се да  је његово понашање такво да не може 
наставити рад код послодавца.

4. Горе наведени пропусти, прекшаји и дела у великој мери успоравају рад ПСС, а у 
неким виталним сегментима и онемогућавају, тако да сем губитка на угледу ПСС 
трпи и организационе и материјалне губитке.

У складу са наведеним предлаже се УО ПСС да:

против  Душана  Димитријевића,  покрене  кривичну  пријаву  надлежним  истражним 
органима   ради  утврђивања  његове  одговорности  у  наведеним  и  евентуално  другим 
ненаведеним делима,  а против Саше Мирчетића покрене поступак раскида уговора о 
раду због повреда радних обавеза и несавесног вршења дужности.
Запосленом је, у складу са чланом 180. Закона о раду, уручено упозорење о покренутом 
отказном поступку.

8...  прихватио информацију о обавезама према ФИН. Мирчетић је известио да је ПСС 
платио по 200 Еура казне, јер Силађи и Најдановска нису благовремено пријавили 
обрасце АДАС, односно за Чавићево самоодјављивање са старта.

9... усвојио нформацију о обавезама према ЛЕН, коју је презентовао је Мирчетић.  
Плаћена је годишња котизација од 200Еура. Подсећају се клубови да је последњи рок 
за пријављивање митинга у категорији ЛЕН до 31.марта. 
Крајем маја ће се на Кипру одржати конгрес ЛЕН на коме наша делегација треба  да  
потпише уговор о организацији јуниорског првенства Европе у Београду 2011. Укупан 
трошак  од  3090  Еура  пада  на терет  ПСС а  остали савези  су у  обавези  да  нам  
рефундирају део трошкова који се односи на њихове делегате. ПСС ће заступати  
Ерхатић и Боканић.

10...  донео одлуку о одржавању сајта, а која је заснована на понуди коју је доставио 



Игор  Рашула. Оцењено је да су понуђена решења на врхунском нивоу и понуда је 
прихваћена условно, да укупан износ обавеза ПСС не премаши 290.000 динара на 
годишњем нивоу.

11... донео одлуку о вођењу базе података у складу са протоколима којима ће се ПСС 
и аутор програма заштитити од евентуалних злоупотреба. Једино овлашћено лице за 
коришћење софтвера је надаље Александар Росић. ПСС ће организовати семинар за 
обуку нових лица која би могла уз Росића добити лиценцу, да у његовом одсуству 
обављају те послове.

12...  донео  одлуку  о  оператеру  електронике  (''Колорадо'')  према  којој  је  једино  
лиценцирано лице Саша Матић. Са њим ће бити закључен уговор, уз обавезу да се у 
што  краћем року  одржи семинар  за  обуку  нових лица  којима ће  бити  додељена  
лиценца за рад у његовом одсуству.
                                                              
13... донео одлуку о потписивању уговора са спортским стручњацима:

а/ члановима стручног савета и то са свим члановима на 15.000 дин месечно, а са 
председником СС на 25.000. Свим тренерима припада хонорар од по 1500 динара 
дневно,  када  су  ангажовани  од  стране  ПСС  за  рад  са  селекцијама  на 
такмичењима, припремама или камповима.

     б/  физиотерапеутом и  то  Марком Буквићем (којег  су  одабрали пливачи)  по  
основу ангажовања спортског стручњака, а на износ који ће бити утврђен на бази  
ценовника обављених услуга. Списак пливача и план потреба услуга физиотерапеута 
ће сачинити СС. Ван тога плана, пливачи и клубови могу ангажовати физиотерапеута 
о свом трошку.

14... усвојио захтев Радована Тешића за спонзорисање монографије, оценивши је као 
вредан допринос очувању пливачке хронологије тог региона. Одобрава се износ од 
70.000 дин што је ½ захтеване суме.

15... у начелу усвојио и захтев Славка Курбановића за спонзорисање књиге коју 
припрема. Обзиром да се ради о књизи уџбеничког карактера, пре коначне одлуке  
захтева се мишљење СС ПСС.

Генерално, поводом тачке 16 и 17. ПСС ће расписати интерни конкурс за све чланове 
ПСС на тему програми и пројекти од значаја за развој пливања у србији, како би се 
избегла евентуална непринципијелност у додели средстава у ове сврхе.

16... на   захтев  ПК  ''Београд''  за  мишљење  ПСС  по  питању  законитости  рада  
клуба закључио да је надзор над законитошћу рада клубова по Закону у искључивој 
надлежности МОС. ПСС ће у том контексту ургирати код МОС да у што краћем року 
размотри поднету документацију и представке из децембра 2009.год.  И  клуб  о  
решењу обавести писменим путем

17... по питању појединачних захтева пливача и клубова  да им се покрију трошкови 
путовања на припреме (у сопственој режији), покривање трошкова суплементације,  
станарине и сл. УО је одлучио да се та питања не решавају индивидуално,  него  
институционално. Дакле, сва припадања спортистима морају  бити  обухваћена  –  
предвиђена програмом рада СС и лекарске комисије. 

18...  Донео одлуку о резервацији хотела за ЕУ у Будимпешти односно потписивању 
уговора са хотелом где ће бити смештена наша екипа.

19... Донео  одлуке  о  избору  представника  ПСС  у  комисији  programe  при  OKS.  
Обзиром да досадашњи представник Младен Капор, није информисао ПСС о својим 
активностима,  односно  активностима  ОКС  у  области  пливања,  а  сарадња  са  



Браном Јефтићем је врло добра и не треба је злоупотребљавати, одлучено је да наш 
нови представник буде Миливој Допсај.

20... усвојио  захтев  ПС  ЦС  за  материјалну  помоћ  око  организовања  зимских  
првенстава.  Уз  образложење  да  је  овај  савез  једини  подсавез  ПСС  који  нема  
буџетских извора финансирања, односно да је ПСС и у протеклом периоду помагао  
на исти начин, одобрено је покривање трошкова зимских првенстава по приложеној 
документацији у износу од 243.000 динара.

21... а  на  захтев  пливача  Радована  Сиљевског  који  је  наступао  за  један  клуб  у  
Шведској,  да  ли  може  наступати  као  члан  репрезентације  ПСС,  дао  тумачење  
пропозиција.  Закључак  је  да  су  пропозиције  довољно  јасне  и  прецизне  и  да  су  
неспоразуми прошле године настали због  непоштовања истих од стране ПСС на  
зимском првенству за КОА у Бечеју. Пливач у поменутом случају може наступати без 
ограничења, уколико га тренер сениорских селекција ПСС Дејан Пејиновић пријави.

22...Усвојио финансијски план за 2010.

Председник УО ПСС
 Слободан Боканић


