ПЛИВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Serbian Swimming Federation
Благоја Паровића 150
11000 Београд, Србија
Тел: 011/357-29-85
Факс:011/357-29-86
Е-маил: office@serbia-swim.org.rs
www.serbia-swim.org.rs
На основу члана 32. статута ПСС заказујем седницу УО ПСС у Београду за четвртак 26.01.2012. у
11.30 часова у просторијама ПСС и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Усвајање дневног реда
Усвајање записника са прошле седнице
Разматрање пристиглих амандмана на предлог новог Статута ПСС - Канцеларија
Усвајање пристиглих извештаја Комисија ПСС - Канцеларија
Будуће коришћење електронике Колорадо - Боканић
Писмени одговор председника на писмо ПСБ - Боканић
Молбе: Марица Стражмештер, Тијана Вукановић и ПК БПК - Канцеларија
Регитрациони правилник примедбе - Канцеларија
Категоризација митинзи жалбе – Канцеларија
Жалба на одлуку дисциплинског – Манојловић

ЗАПИСНИК:
Присутни УО ПСС : Слободан Боканић, Слободан Кесић, Никола Данев,Борис Дробац, Бранислав
Ковачевић и Саша Тошић.
Још присутни: Александар Павличић, Милена Нешковић и Владимир Анушић
1.

УО ПСС доноси једногласну одлуку о усвајњу дневног реда

2. УО ПСС доноси једногласну одлуку о усвајњу Записника са прошле седнице УО ПСС
3. Разматрање пристиглих амандмана у предвиђеном року на предлог новог Статута ПСС:
Члан 11. - додаје се став 3:
„Пливачким клубом се сматрају само они клубови који се баве искључиво горе
наведеним видовима пливања“.
Члан 14, став 2 се мења и гласи:
„Реч „клуб“ може бити коришћена у називу спортске организације која учествује на
државним првенствима ПСС, у складу са Законом о спорту Републике Србије.“
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Члан 14, став 4 се мења и гласи:
„У случају да не испуњавају критеријуме из овог члана, став 3., тачке 6., 7. и 8. редовни
чланови постају придружени чланови који немају право на организацију пливачких такмичења,
не могу бити бирани у органе ПСС, немају право на погодности које пружа ПСС, немају право
гласа у органима ПСС до доношења коначне одлуке о статусу.“
Члан 39, став 1, (а), тачка 9 брише се и сада гласи:
Скупштина ПСС:
а) разматра, доноси и усваја:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Статут ПСС, допуне и измене;
програм рада и развоја ПСС;
кодексе и друга правила понашања;
годишњи извештај о раду ПСС и његових органа;
годишње финансијске извештаје и финансијске планове;
одлуке о циљевима и правилима рада ПСС, о удруживању ПСС као и о удруживању у
друге облике организовања;
одлуке о спортској и пословној стратегији и политици ПСС и принципе и смернице за
њено спровођење;
одлуке о систему такмичења;
одлуке о отуђењу непокретности ПСС;
одлуку о престанку рада ПСС;
одлуке о правним лековима против одлука других органа ПСС;
oдлуку о промени намене спортског објекта којим ПСС располаже;
одлуке о стицању звања заслужног члана и о другим признањима;
пословник о раду Скупштине;
одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом;
општа акта ПСС.

Члан 43, став 1 додају се Председник Одбора судија и Председник Одбора тренера, став 4
брише се и председник Сталне спортске арбитраже ПСС и сада гласе:
„У састав Управног одбора директно улазе председници регионалних савеза и
председници Одбора судија и Одбора тренера.
У раду Управног одбора, без права гласа, учествује и Генерални секретар ПСС, а по
позиву Председника ПСС могу учествовати и председници појединих радних тела (комисија,
одбора, савета и сл.), ако нису изабрани за чланове у изборном поступку.“
Члан 49, став 4 додаје се тачка е) Одбор пливачких тренера и сада гласи:
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„Управни одбор ради обављања својих функција образује сталне и повремене органе и
радна тела из реда својих чланова и других спортских радника и то:
а) Комесара такмичења,
б) Такмичарску комисију,
в) Стручни савет
г) Одбор удружења судија ПСС
д) Одбор за мастерс, даљинско и маратонско пливање
ђ) Орган за регистрацију такмичара
е) Одбор пливачки тренера“
Члан 50. се мења и сада гласи:
„Надзорни одбор ПСС врши контролу материјално-финансијског пословања и годишњег
завршног рачуна, у складу са Законом о спорту, као и контролу спровођења Статута и других
општих аката ПСС и надзор законитости рада органа управљања ПСС.“
Члан 53, став 2 бришу се тачке 3 и 5. и сада гласи:
„Приликом избора Председника, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) Да је држављанин Србије
2) У каријери има најмање 10 година активног бављења у пливачком спорту (пливач,
тренер, судија, функционер)
3) Да говори најмање један светски језик који је у званичној употреби ФИНА и ЛЕН
(енглески, француски)
4) Да испуњава услове из Етичког кодекса ФИНА и ЛЕН
5) Да у каријери нема повреде правила о допингу и да испуњава одредбе члан 59. Став 4.
ЗОС
Члану 55, став 1. тачки 1 се додаје “ заступа и“ и у тачки 9 се додаје „предлаже, а УО усваја“ и
сада члан гласи:
„Председник ПСС:
1) заступа и представља ПСС;
2) руководи радом ПСС и усклађује активности органа ПСС;
3) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор ПСС;
4) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним
органима и другим органима и организацијама;
5) остварује спортску сарадњу;
6) предлаже именовање генералног секретара ПСС;
7) одобрава службена путовања у иностранство;
8) наредбодавац је за извршење финансијског плана; заједно са генералним секретаром
ПСС;
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9) предлаже, а УО усваја накнаду стручним саветницима ПСС и члановима стручног
савета ПСС;
10) обавља друге послове одређене Статутом.“
ОД ЧЛАНА 55 СВИ ЧЛАНОВИ СЕ ПОМЕРАЈУ ЗА 1 БРОЈ ЈЕР СЕ ДОДАЈЕ ЧЛАН 56.
Додаје се члан 56. и гласи:
„За почасног председника ПСС може бити, одлуком Скупштине, а на предлог УО ПСС,
изабрано свако лице које има посебне заслуге за рад и развој ПСС и за унапређење пливачког
спорта или чије чланство у ПСС је од посебног интереса за остваривање циљева ПСС, али нема
право гласа на Скупштини ПСС. „
Члан 58, став 1 (стари 57) додаје се „именује УО“, такође став 3, тачка 2 се мења и тачке 3 и 6 се
бришу. У складу са тим мења се и став 4 овог члана и цео члан сада гласи:
„Генералног секретара именује УО из реда истакнутих спортских радника и спортиста, а на
предлог председника ПСС.
Генерални секретар ПСС именује се на време од четири године и може бити поново
именован на исту функцију.
За Генералног секретара ПСС може да буде именовано лице које:
1) има најмање високу стручну спрему;
2) у каријери има најмање 10 година активног бављења у пливачком спорту (пливач,
тренер, судија, функционер)
3) има најмање три године радног искуства у високој стручној спреми;
4) поседује најмање пасивно знање једног страног језика; Да говори најмање један
светски језик који је у званичној употреби у ФИНА и ЛЕН (енглески, француски) што се
утврђује одговарајућим сертификатом
5) да испуњава услове из Етичког кодекса ПСС
6) има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
7) има искуство у друштвено-спортским активностима у спорту;
8) познаје текуће проблеме и проблеме развоја спорта.
9) да у каријери нема повреде правила о допингу и да испуњава одредбе члан 59. Став 4.
ЗОС
Функције Генералног секретара ПСС могу да се обављају и волонтерски с тим да у том
случају обавезе из члана 56., став 1. тачка 5., 8., и 9. овог Статута може преузети председник
ПСС.“
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Члан 65 (стари 64) брише се став 3. и сада гласи:
„Скупштина ПСС може покренути поступак пред надлежним судом против чланова
органа управљања, који су донели одлуку којом се наноси штета ПСС на начин из става 1, члан 65.
овог Статута.
Поступак из става 1 овог члана могу покренути Управни и Надзорни одбор односно
најмање десет чланова ПСС, ако Скупштина на њихов захтев не покрене поступак накнаде штете,
а у хитним случајевима и одмах по сазнању за проузроковану штету.
Тужба за надокнаду штете проузроковане ПСС може се подићи најкасније у року од 3
године од дана доношења одлуке.“
Додаје се члан 73. Који гласи:
„Одбор пливачких тренера
У ПСС постоји Одбор пливачких тренера чије чланове бира Управни одбор ПСС.“
Члан 69, став 2 (стари 68) брише се и Спортског директора и сада гласи:
„Секретаријат ПСС се састоји од: Председника ПСС, Потпредседника ПСС, Генералног
секретара ПСС.“
Члан 82 (стари 80) Брише се Стална спортска арбитража и сада гласи:
„Правилником о систематизацији радних места утврђују се јединствени називи за радна
места у Стручној служби ПСС, опис послова, број извршилаца, као и јединствени захтев у
погледу степена стручне спреме и други услови за обављање послова.“
Члан 106, (стари 104) додају се ставови 3.-10 и сада гласи:
„Спорове између ПСС и чланова ПСС решавају надлежни органи у ПСС и надлежни органи
савеза.
Органи ПСС и чланови ПСС су дужни да извршавају одлуку надлежног органа савеза при
ОКС.
Сви спорови који нису решени на напред наведен начин између Савеза и чланова Савеза
као и међусобни спорови лица у ингеренцији Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и
овим Статутом.
За арбитражно решавање спорова из става 3. овог члана надлежан је Стални арбитражни
суд при Олимпијском комитету Србије – Арбитража, у складу са Законом о спорту и Статутом
Олимпијског комитета Србије.
Спор пред Арбитражним судом хитан је.
Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужни су: да пруже Арбитражи помоћ у
раду; да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитраже
доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву Арбитраже за учешће у
поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и не смеју у јавности омаловажавати
Арбитражу или њене одлуке.
Кршење обавеза из предходног става представља тежи дисциплински прекршај.
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Члану Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже, суспендовано је чланство у Савезу
даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршење одлуке Арбитраже, члану Савеза
престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже.
Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Савеза, односно којима се
регулишу питања обухваћена ингиренцијом Савеза обавезно садрже арбитражну клаузулу којом
се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Олимпијског комитета Србије за
решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула.
Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског
спора по питањима која су у надлежности Арбитраже
Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора.“
Члан 109 (стари 108) се мења и сада гласи:
„ПСС се уписује у Регистар који води Агенција за привредне регистре, као
поверени посао, подносећи захтев за упис у Регистар у облику регистрационе пријаве.
ПСС је дужан да Агенцији за привредне регистре пријави сваку промену података који се
уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене.“
Једногласном одлуком УО ПСС усваја горе наведене измене новог Статута ПСС на основу
пристиглих амандмана чланова ПСС и као таквог предлаже на усвајање Скупштини ПСС.

4. Једногласном одлуком УО ПСС усвајају се сви Извештаји комисија ПСС.
5. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се нови предлог о коришћењу ПСС опреме за
електронско мерење времена - Колорадо

6. УО ПСС доноси одлуку да се следећи текст одговора на жалбу СС ПСБ упути свим
клубовима потписницима жалбе. Ро к за одговор клубова је 9. Фебруар. Исти тај рок
важи и за СС ПСС да уради елаборат о НШП.

7. Молбе Вукановић и Стражмештер - УО ПСС доноси једногласну одлуку да се свим
пливачима који су из школских или спортских разлога дуже време у иностранству, а
селектирани су у Б селекцији ПСС, те притом нису у програму праћења и усмерених
средстава ПСС ка ОКС-у, помогне долазак на организоване припреме, свечаности и
државна првенства ПСС у износу од по 800 еура у динарској противвредности на
годишњем нивоу. Сви пливачи су дужни да приложе своје програме рада и
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благовремено најаве свој долазак у Србију, односно да учествују у наведеним
активностима једном годишње. Оправданост трошења ових средстава процениће СС
ПСС у зависности од приложеног програма. Пливачи су дужни да потпишу изјаву о
прихватању.
Молба ПК БПК - УО ПСС је донео једногласну одлуку да се ПК БПК дозволи коришћење
тражене стазе, али вас и уједно молимо да што пре одговорите на упитник који смо вам
послали (тачка 6. Овог Записника).
8. Жалба Банат и Баракуда на нацрт Регистрационог правилника - Регистрациони
правилник још увек није усвојен, с'обзиром да може да ступи тек након усвајања новог
Статута ПСС. Сви пристигли амандмани разматраће се на наредној седници УО ПСС.
9. Једногласном одлуком УО ПСС подржава одлуке такмичарске комисије обзиром да
организатори нису испунили све критеријуме о категоризацији такмичења и ФИНА
правила.
10. Једногласном одлуком УО ПСС подржава одлуку дисциплинског судије, с'обзиром да је
подносилац жалбе и пријаве пропустио један корак у дисциплинском поступку – требало
је да се прво обрати Комесару такмичења у складу са Пропозицијама ПСС.

Записничар:
мр Владимир Анушић
генерални секретар

