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ЗАПИСНИК 

Са редовне Скупштине Пливачког савеза Србије одржане дана 16. јануара 2014. године 

у Крушевцу у Градској кући, Ул. Газиместанска бб са почетком у 15:20 часова.  

Присутни делегати:

1. ПК „Аква 235“ –      Слободан Савић 

2. ПК „Бечеј“ -       Ендре Сабо 

3. ПК „Валис“ –      Лазар Стефановић 

4. ПК „Војводина“ –      Мирко Срђанов 

5. ПК „Врачар“ -      Гордана Мирчетић 

6. ПК „Делфин Шабац“ –     Небојша Познановић 

7. ПК „Динамо“ –      Дејан Драговић 

8. ПК „Јагодина 2000“ –     Филип Павловић 

9. ПК „Кикинда“ –      Јулијана Молдваи 

10. ПК „Колубара“ –      Владислав Тодоровић 

11. ПК „Лесковац“ –      Иван Цветановић 

12. ПК „Напредак“ –      Ненад Вукотић 

13. ПК „Ниш 2005“ –      Марко Ђуровић 

14. ПК „Нови Сад“ –      Драгољуб Брзак 

15. ПК „Олимпија“ -      Слободан Боканић 

16. ПК „Пират“ -      Томислав Јовановић 

17. ПК „Пливачке авантуре“ -     Драгана Манојловић 

18. ПК „Пролетер“ –      Бранислав Влаисављевић 

19. ПК „Раднички“ –      Саша Јовановић 

20. ПК „Расина“ -      Милен Станковић 

21. ПК „Сента“ -       Јасна Љиљак 

22. ПК „Сомбор“ -      Бојан Штакић 

23. ПК „Спартак“ –      Павле Кујунџић 

24. ПК „Спартак Прозивка“ -     Душан Рашковић 

25. ПК „ТД Бор“ –      Сава Ивановић 

26. ПК „Тек“ –       Зоран Трбојевић 

27. ПК „Феникс“ –      Срђан Прунић 

28. ПК „Црница“ –      Зоран Ивановић 

29. ПК „Чигота“ -      Никола Данев 

30. Пливачки савез Војводине –    Игор Беретић 

31. Пливачки савез Централне Србије –   Предраг Матић 

32. Удружење пливачких тренера Србије –   Миливој Допсај 

 

Такође присутни: Кесић Слободан, Зоран Цветковић, Саша Тошић, Сања М. 

(Спортски Журнал), Драган Митровић (Новости). 
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ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Отварање Скупштине (Избор радног председништва и Верификационе 

комисије) 

2. Извештај Верификационе комисије и утврђивање кворума 

3. Усвајање Дневног реда  

4. Усвајање записника са прошле редовне и ванредне Скупштине у 2012. 

5. Усвајање извештаја Надзорног одбора ПСС 

6. Усвајање извештаја о раду ПСС између две Скупштине (извештаји органа 

и комисија ПСС) 

7. Усвајање Извештаја овлашћене ревизорске куће о финансијском 

извештају за 2012. годину 

8. Избор дисциплинског судије 

9. Разно 

 

Пре самог почетка Скуштине председавајући Драган Радосав обратио се 

присутнима и захвалио се члановима који су препознали важност свог активног учешћа 

у раду Скупштине као предуслов за функционисање националног гранског савеза и 

општих интереса пливања. 

Такође се захвалио граду Крушевцу на подршци и сарадњи и помоћи око техничке 

реализације Скупштине ПСС. Посебно се захвалио градоначелнику господину Гашићу 

и помоћнику градоначелника задуженом за спорт Николи Петровићу. 

Никола Петровић је у име Града Крушевца изразио част што се овакав догађај 

одржава баш у граду Крушевцу који се труди да буде пријатељ спорта и увек се 

укључује у промоцију базичних спортова од националне важности за здравље целе 

нације. Потом је свима пожелео срећан рад и напустио седницу. 

Пре преласка на дневни ред, председавајући је још једном замолио присутне да 

уколико се нису евидентирали на списак присутних то учине како би Скупштина могла 

да почне са радом. 

 

Тачка 1. 

Председник Пливачког савеза Србије, Драган Радосав, као председавајући 

Скупштине отворио је Скупштину, прешавши одмах на избор радног председништва.  

Након што је председавајући предложио да радно председништво остане у истом 

саставу као на почетку заседања у Београду 27.12.2013. године Драган Радосав, 

Владислав Тодоровић и Миливој Допсај са већином гласова Скупштина акламацијом 

доноси следећу: 
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О Д Л У К У 

 

За Радно председништво на наставку заседања редовне седнице Скупштине 

Пливачког савеза Србије бирају се Драган Радосав, Владислав Тодоровић и Миливој 

Допсај. 

Након што је председавајући предложио за записничара Милену Нешковић и 

овериваче записника Миливоја Допсаја и Дејана Драговића једногласно Скупштина 

доноси следећу: 

О Д Л У К У 

 

За записничара на наставку заседања редовне седнице Скупштине Пливачког 

савеза Србије бира се Милена Нешковић, а за овериваче записника бирају се Миливој 

Допсај и Дејан Драговић.  

Председавајући је потом замолио присутне делегате да дају свој предлог чланова 

Верификационе комисије. Слободан Боканић предложио за једног члана Сабо Ендреа, 

Данев Николу и Срђан Прунић Овука Драгану. Након стављања предлога на гласање 

Скупштина већином гласова (1 уздржан) доноси следећу: 

О Д Л У К У 

 

За чланове верификационе бирају се Ендре Сабо, Никола Данев и Драгана 

Овука.  

Председавајући је замолио чланове Верификационе комисије да се повуку и 

утврде број присутних и валидност Пуномоћја присутних делегата. 

Тачка 2. 

Председник Верификационе комисије Сабо Ендре изнео је следеће: 

Верификациона комисија је утврдила да на основу списка клубова са правом гласа, 

који је претходно утврдила Комисија за утврђивање чланова са правом гласа, од укупно 

57 чланова са правом гласа своја пуномоћја о заступању доставило је 29 пливачких 

клубова, 2 регионална савеза и 1 удружење, од којих укупно 31 чланица са правом 

гласа (ПК „Спартак Прозивка“ из Суботице нема право гласа), што у складу са 

Статутом Пливачког савеза Србије задовољава кворум, тако да Скупштина може 

пуноправно да ради и одлучује.   
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На предлог председавајућег да се мандати присутних и опуномоћених делегата 

верификују у складу са извештајем верификационе комисије Скупштина Пливачког 

савеза Србије гласова акламацијом доноси следећу: 

О Д Л У К У 

 

Верификују се мандати 31 члана са правом гласа на наставку заседања започете 

Скупштине Пливачког савеза Србије. 

Пре преласка на наредну тачку Слободан Боканић је  замолио председавајућег да 

се обрати Скупштини. Због натписа у неким медијима Боканић је предложио да се 

размотри допуна дневног реда са тачком гласање о поверењу председнику. 

Мирко Срђанов је такође затражио реч и изложио да је он схватио да је ово 

наставак започете седнице Скупштине на чијем почетку није изгласан предлог допуна 

дневног реда, услед чега је и прекинута седница због непостојања кворума и истакао да 

уколико се то сада учини биће приморан да напусти седницу, јер му тај предлог личи на 

манипулацију. 

Слободан Боканић је реплицирао да он не види шта је ту манипулација, с 

обзиром да дневни ред није усвојен на почетку заседања у Београду. 

Председавајући се захвалио Слободану Боканићу и предложио да се седница 

настави по предложеном дневном реду.    

Тачка 3. 

На предлог председавајућег, јавним гласањем присутних делегата, већином гласова, 

са 24 за и 7 уздржаних усвојен је предложени дневни ред. 

  

Тачка 4. 

По следећој тачки дневног реда пошто се нико није јавио за дискусију, 

председавајући је ставио на гласање усвајање записника. Скупштина ПСС већином 

гласова, са 22 за и 4 уздржана (5 није гласало) донела је следећу: 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се записници са редовне и ванредне скупштиине Пливачког савеза 

Србије у 2012. години.  
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Тачка 5. 

Пошто се нико није јавио за дискусији по тачки 5. на предлог председавајућег да се 

Скупштина изјасни по овој тачки, већином гласова, са 27 за и 3 уздржана )1 није 

гласао) Скупштина Пливачког савеза Србије донела је следећу: 

  

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Надзорног одбора ПСС. 

Тачка 6. 

Председавајући је отворио дискусију по следећој тачки дневног реда и како се 

нико није пријавио ставио је на гласање извештаја о раду ПСС између две Скупштине 

(извештаји органа и комисија ПСС). Већином гласова, са 29 за (2 није гласало) 

Скупштина Пливачког савеза Србије донела је следећу: 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај о раду Пливачког савеза Србије између две Скупштине 

(извештаји органа и комисија ПСС). 

Тачка 7. 

 Мирко Срђанов се јавио за реч по овој тачки. Пошто се извештај ревизора ради 

на основу финансијског извештаја за буџетска средства упитао је где се налази 

извештај о небуџетским средствима. Подсетио је на захтев Матије Копривице са 

скупштине која се одржала јануара 2012. године. 

Слободан Савић је такође затражио реч. Он је истакао да се завршни рачун ради 

за сва средства и сав промет који нека организација има и стога се у завршном рачуну 

налазе и ванбуџетска средства и закључио да постоје подаци о тим средствима. 

  

Након завршене дискусије председавајући је ставио на гласање усвајање 

Извештаја овлашћене ревизорске куће о финансијском извештају за 2012. годину и 

већином гласова, са 30 гласова за (1 није гласао) Скупштина Пливачког савеза Србије 

донела је следећу: 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај овлашћене ревизорске куће о финансијском извештају за 

2012. годину. 
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Тачка 8. 

У оквиру тачке избор дисциплинског судије председавајући је образложио да је 

досадашњи дисциплински судија адво. Здравко Ћосић из личних разлога изразио жељу 

да не врши више ту функцију, а како СС не може да функционише без дисциплинског 

судије потребно је изабрати новог дисциплинског судију, јер многи предмети стоје.  

Мирко Срђанов је упитао да ли постоје неки услови које је кандидат мора да 

испуњава. 

Никола Данев је одговорио да је неопходно да дисциплински судија има 

положен правосудни испит. 

Слободан Кесић је истакао да је пропуст у Статуту што стоји само један 

дисциплински судија, а не комисија, јер уколико дође до неких непредвиђених 

ситуација и  тај један човек не може да ради, рад једног дела Савеза стаје и предложио 

је да се наредне прилике тај део Статута промени.  

Председавајући се сложио са предлогом Слободана Кесића и закључио да ће се о 

томе и о допуни Пословника о раду Скупштине разматрати на наредној Скупштини. 

Потом јее председавајући предложио Владислава Тодоровића, адвоката са положеним 

правосудним испитом, да буде дисциплински судија до следеће Скупштине и до 

коначног решења и тај предлог је ставио на гласање. 

Скупштина Пливачког савеза Србије, са 30 гласова за (1 није гласао) донела је 

следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

Бира се Владислав Тодоровић за дисциплинског судију Пливачког савеза Србије 

до следеће Скупштине. 

Тачка 10. 

У оквиру тачке разно дискусију је започео Томислав Јовановић који је рекао да 

је ово његов први долазак на Скупштину, да је он само тренер у клубу „Пират“ из 

Крагујевца и да иако не зна људе му се чини да има пуно представника клубова који 

нису из клуба који представљају. 

Мирко Срђанов се позвао на Закон о спорту који прописује да заступник, 

запослени и чланови органа спортског удружења не могу директно или индиректно 

бити ангажовани у конкурентској организацији. 

Гордана Мирчетић је образложила свој одлазак са  почетка заседања у Београду 

као последицу спознаје да клубови за учешће у раду скупштине, врло битно за 



7 

 

функционисање  Савеза, не делегирају људе из руководства и пословодства и још 

једном апеловала на све чланице, иако свесна да се клубовима избор представника не 

може прописивати и наметати,  да избором свог представника који ће учествовати у 

раду скупштине ПСС према тој институцији и самим тим свом раду покажу више 

озбиљности и одговорности.  

Председавајући се у потпуности сложио са излагањем Г. Мирчетић. 

Г. Мирчетић је подсетила да је по одлуци Скупштине из 2010. године мастерс 

пливање требало да буде одвојено од Савеза за даљинско и маратонско пливање што 

још увек није случај. Председавајући је констатовао да је потребно разрешити ту 

ситуацију. Подсетио је да међународне организације и званичне институције признају и 

препознају само Пливачки ссавеез Србије као организацију надлежну за све видове 

пливања. Предложио је састанак са свим релевантним чиниоцима у што скорије време. 

Марко Ђуровић је, коментаришући иницијативу о изменама Пословника о раду 

Скупштине ПСС, а везано за ограничења по питању места пребивалишта делегата 

истакао да многи, па ни он, не би могли да представљају клубове у којима раде већ 

дужи период. Он конкретно 7 година ради у Нишу, а боравак му је пријављен у 

Крушевцу. 

Иван Цветановић је указао на проблеме неких клубова да обезбеде присуство 

руководећих људи из клуба на скупштини који су оперативне природе попут 

удаљености места одржавања, времена и сл. и истакао да је и поред тога потребно да 

клубови присуством својих делегата, ко год то био, узму учешће у раду скупштине. 

Саша Јовановић је исказао разумевање за техничке и организационе проблеме 

које клубови имају при обезбеђивању присуства на скупштини ПСС, али је посебно 

истакао да се у раду скупштине мора показати зрелост и одговорност и предложио да се 

у том смислу пропише да чланице које у већем броју случајева не учествују у раду 

скупштине буду санкционисане губитком права гласа.  

Драгана Овука је неслажући се са предлогом  М. Срђанова истакла да се 

чланицама не може нити наметати нити ускраћивати право делегирања у складу са 

њиховим избором и актима.  

Слободан Боканић је у наставку рекао да је Србија слободна земља и да би било 

какво ускраћивање права клубовима  да их представља било ко по њиховом избору био 

недемократски и против уставни покушај. Сложио се да је потребно прописати оквире 

понашања чланица у односу на њихове обавезе према скупштини у смислу редовног 

присуства, напуштања седница и слично. Подсетио је да по истом принципу слободног 

делегирања све време функционише Пливачки савез Војводине чији је господин 

Срђанов председник те да не можемо имати двојне критеријуме по истом питању у 

зависности од тренутног интереса. Такође је указао на неприхватљивост ставова 

чланица које у медијима и на самој скупштини резонују различитим критеријумом.  
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Драгана Манојловић је предложила да се састанци Управног одбора одржавају 

чешће и мање ослањају на  електронске седнице.  

Председавајући је закључујући дискусију обавестио да је буџет ПСС одобрен од 

стране Министарства омладине и спорта за ову годину номинално повећан за око 10%. 

Извинио се због временског одлагања одржавања скупштине и обавестио скупштину да 

је дао налоге за припрему материјала за наредно заседеање које би требало да се одржи 

у што скоријем року. Председавајући је такође исказао своју жељу и намеру да се у 

раду савеза постигну консензуси и договори који би представљали конструктивни 

допринос унапређењу рада и разрешењу неких питања и мањих и већих неспоразума. 

Један вид конструктивног доприноса је свакако и учешће чланица у раду скупштине. 

На крају је истакао да је он као озбиљан волонтер на овој позицији уверен да би 

позитиван однос свих чинилаца реално могао да доведе до побољшања услова рада и 

постигнутих резултата.  

 

Рад Скупштине након исцрпљеног дневног реда је завршен у 17:04 часова. 

  

 

Председавајући Скупштине 

Пливачког савеза Србије 

 

Драган Радосав 

 

                                   ________________________ 

 

 

Записничар:    Оверивачи записника: 

 

Милена Нешковић   1. Миливој Допсај 

 

_________________   _____________________ 

 

     2. Дејан Драговић 

 

 

     ______________________ 

У Крушевцу, 16.01.2014. 


