
 

 

 

На основу члана 32. Статута ПСС заказујем седницу УО ПСС у Зрењанину за понедељак 

02.04.2012. са почетком у 15 часова у просторијама Пливачког клуба Пролетер, и 

предлажем следећи 

 

Дневни ред: 
 

 

1. Усвајање Дневног реда 

2. Усвајање Записника са прошле седнице УО ПСС 

3. Финансијска ситуација – Пресек стања 

4. Извештај комисије за израду правилника о лиценцирању тренера.  

5. Кампови ПСС – Миливој Допсај 

6. Одлука о формирању одбора за спасавање на води – Ђорђевић 

7. Допис – Жалба за УО ПСС – Драган Стојадиновић 

8.  Пројекат "Србија плива" – Владислава Ивковић 

9.  Финансијска помоћ регионалним савезима за 2012. (пристигли захтеви) 

10. Пријем нових чланова клубова у ПСС 

-  Разно или допуна: 

11. Одлука о ФИНА судијским лиценцама – допис стигао на председника 

12. Осврт на финансије и одлука о делегирању судија, форум судија у оквиру сајта, 

одређивање таксе за комесара 

13. Тумачење критеријума за делегирање тренера за припреме и такмичења 

репрезентације 

14. Балканијада извештај о урађеном и списак репрезентације 

15. Предлог правилника о раду СС ПСС 

 

Слободан Боканић 

Председник 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Седница УО ПСС почела је у 15.30 часова. Присутни: Слободан Боканић, Никола Данев, 

Слободан Кесић, Иван Ђорђевић, Драган Радосав, Бранислав Ковачевић, Борис Дробац, 



 

 

присутни још: Владислава Ивковић, Милена Нешковић, Миливој Допсај и Владимир 

Анушић. 

 

1. Једногласном одлуком УО ПСС усваја Дневни ред 

2. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се записник са прошле седнице 

3. Информације ради урађен је пресек финансијске ситуације, где је од почетка 

године пребачено од стране Министарства само једнократни износ од 5 милиона 

динара, док за следећу траншу још увек нема никаквих информација, јер многи 

савези од почетка године нису добили нити једну траншу. ПСС у наредном периоду 

очекују велики издатци: Европско првенство, Припреме, Балканијада,...  

4. Одлуком УО ПСС са 6 гласова ЗА – Иван Ђорђевић, Слободан Кесић, Слободан 

Боканић, Никола Данев, Бранислав Ковачевић и Борис Дробац, и са једним 

УЗДРЖАНИМ гласом Драган Радосав, усваја се Правилник о лиценцирању тренера, 

и као овакав, који се налази у прилогу записника, ставља на снагу. 

5. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се програм (који се налази у прилогу 

записника) за овогодишњи камп песрпективних пливача у партнерској сарадњи са 

МОС. 

6. Ова тачка дневног реда одлаже се за наредну седницу УО ПСС, односно док се не 

испуне сви услови за формирање одбора. 

7. Већинском одлуком УО ПСС са 6 гласова ЗА - Иван Ђорђевић, Слободан Боканић, 

Никола Данев, Бранислав Ковачевић, Драган Радосав и Борис Дробац и једним 

УЗДРЖАНИМ гласом - Слободан Кесић, УО ПСС доноси тумачење електронски 

донешене одлуке о избору комесара, којим се прецизира да за сва државна 

првенства у 2012. години која се одржавају на: територији Војводине - комесар 

буде Драган Јоцић, Никола Божиновић - комесар на територији Централне Србије и 

Никола Јовановић - комесар на територији Београда. УО сматра да је ова одлука у 

складу са чланом 49. Статута ПСС.  

8. Гђа Владислава Ивковић известила је УО ПСС о досада урађеном, да је пројекат 

’’Србија плива’’ уредно предат и аплициран при МОС, за који се чека повољна 

ситуација и подршка државе. ПСС у сарадњи са пројект менаџером Владиславом 

Ивковић пратиће и даље конкурсе при ЕУ, и уколико се укаже адекватна прилика 

упућиваће се апликације. 

9. Већинском длуком УО ПСС са пет гласова ЗА – Бранислав Ковачевић, Слободан 

Боканић, Драган Радосав, Слободан Кесић и Никола Данев , са два гласа ПРОТИВ -  

Иван Ђорђевић и Борис Дробац, одређено је следеће следовање гранским 



 

 

савезима у односу на достављене елаборате и финансијски план за 2012.: ПСЦС - 

1.200.000,00 ПСВ - 800.000,00 и ПСБ - 800.000,00 динара. 

10. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се реактивација ПК ’’Три делфина’’. ПК 

’’Младеновац’’ и ПК ’’Нептун’’ потребно је да допуне документацију у складу са 

новим Законом о спорту (Статут, пријава код АПР,...) 

11. У вези са дописом од ФИНА-е и конкурисање за ФИНА лиценцу – 2 стартера и 3 

судија, једногласном одлуком УО ПСС налаже да се до 1. јуна распише конкурс и 

реализује тестирање судија на енглеском језику, од којих ће пет најбољих бити 

предложени за ФИНА лиценцу. Комисију ће представљати три члана: Слободан 

Боканић – председник, Милена Нешковић - члан и Владимир Анушић - члан.  

12. Одлуком УО ПСС са пет гласова ЗА – Иван Ђорђевић, Драган Радосав, Слободан 

Кесић, Борис Дробац и Слободан Боканић, и једним гласом ПРОТИВ – Бранислав 

Ковачевић и једним гласом УЗДРЖАН – Никола Данев – доноси се одлука да ПСС 

од сада сноси трошкове само за 6 делегираних судија на такмичењима у 

организацији ПСС. 

Већинском одлуком УО ПСС са 6 гласова ЗА – Бранислав Ковачевић, Слободан 

Боканић, Слободан Кесић, Иван Ђорђевић, Драган Радосав и Борис Дробац и 

једним гласом УЗДРЖАН – Никола Данев, налаже се кориснику сајта, да се 

моментално укине сајт Удружења судија за који је ПСС издвојио и дао средства, а 

за наредни УО да се припреми уколико има основа, материјал за покретање 

дисциплинског поступка против свих лица која су клеветала ПСС. 

13. Једногласном одлуком УО ПСС дефинише следећи критеријум за делегирања 

тренера за такмичења и припреме репрезентације, где се дефинише да ће на 

припреме у организацији ПСС увек ићи Савезни тренер, Тренер са највише пливача 

и само Тренер пливача освајача медаље на Европском и Светском првентсву или 

ОИ. 

14. После низа грешака око дефинисања списка јуниорске репрезентације већинском 

одлуком УО ПСС са 6 гласова ЗА – Слободан Боканић, Бранислав Ковачевић, 

Никола Данев, Слободан Кесић, Борис Дробац и Драган Радосав, и са једним 

гласом ПРОТИВ – Иван Ђорђевић, остаје и даље али на позицији ВД Савезног 

тренера за јуниоре Јовић Ненад до завршетка Европског јуниорског првенства, док 

се за новог члана Стручног савета и координаторе за јуниорску селекцију уместо 

Матије Копривице, поставља Слободан Боканић (без наканде за рад у СС). 

Једногласном одлуком УО ПСС, Јуниорска репрезентација за Балканијаду бројаће 

као и свих претходних година 20 пливача (10 мушких и 10 женских). 



 

 

15. Једногласном одлуком УО ПСС усваја се Правилник о раду СС ПСС (који се налази у 

прилогу записника) са изменом тачке 6. Рок се повећава на месец дана пре – да би 

се испоштовао законски рок око Јавних набавки или Тендера. 

 

 

Записничар 

 

мр Владимир Анушић 

генерални секретар ПСС 


