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Zapisnik sa 6. Sednice Izvršnog odbora u elektronskoj formi održane 13.04.2018.

1.Predlog programa rada i sistema praćenja donet od strane stručne komisije ( u prilogu dokument)
Jednoglasno usvojen
2. predlog o visini ugovorenih obaveza sa stručnim telima u vezi sa projektima i planom i programom rada
-Race Bojan 10.000 dinara mesećno ( do kraja godine) NETO iznos
-zaduzen na PROJEKTU praćena kandidata na kampovima PSV-a
-Markovljev Bojan ( član strućne komisije) 5.000 dinara NETO
počev od 01.05.2018
Jednoglasno usvojen

3. ućestvovanje na medjunarodnom plivačkom mitingu BANJA LUKA OPEN 2018 27-28.maja 2018
struktura i kriterijumi dati od stručne komisije
8+8 takmičara
2 trenera
Vodja puta : Radišić M.
Jednoglasno usvojen
( spisak evidentnih kandidata biće objavljen do 01.maja 2018 )
4. usvajanje uskladjenog finanisijskog plana za 2018 ( dobijena sredstva 2.300.000 din.) u prilogu fin. plan za 2018
Nakon odobrenih sredstava izvršeno je uskladjivanje finansijskog plana za 2018 uz poštovanje svih instrukcija od strane pokrajinskog sekreterijata za
sport i omladinu a odnosi se sledeće:
„Годишњи програми надлежних спортских савеза састоје се од четири програмске
активности:
1. Спорт деце и младих (пионири, кадети и јуниори) - такмичења, кампова, припреме
и набавка опреме и реквизита;
2. Едукативни програм - организација стручних трибина, израда стручних
публикација, монографија и сл.;
3. Такмичарски програм (сениори) - организација покрајинских првенстава;
4. Техничко функционисање савеза
Надлежним спортским савезима који у свом годишњем програму не предвиде реализацију
програмских активности из тачака 1., 2 и 3., неће бити одобрено финансирање годишњег
програма.
Покрајински грански спортски савези, морају најмање 30% средстава добијених од
секретаријата за реализацију годишњег програма, усмерити за реализацију програмске активности
из става 1. тачка 1.
Покрајински спортски савези за област спорта, морају најмање 50% средстава добијених од
секретаријата за реализацију годишњег програма, укупно усмерити за реализацију програмских
активности из става 1. под тачкама 1. и 3.
У оквиру програма из става 1. тачка 2., надлежни спортски савез мора предвидети
спровођење најмање две активности које имају за циљ реализацију задатака из Акционог плана за
спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини.“
Jednoglasno usvojen
5. Montenegro OPEN 2018 07.07.2018
na osnovu predloga stručne komisije sačekati situaciju a tiče se rokova za otplivavanje normi za Balkanijadu u juniorsko i seniorsko prvenstvo evrope.
4-6 takmičara ( junior – seniori)
1 trener
Jednoglasno usvojen

6.Imenovanje predstavnika u upravni odbor Plivačkog Saveza Srbije
Na osnovu ličnog , moralnog i sportskog neslaganja Vladimira Ristića sa dosadašnjim radom upravnog odbora PSS-a a isključivo na njegov lični zahtev i
molbu predlažem razrešenje istog i u skladu sa statum PSS-a plivački savez Vojvodine ima mogućnost predloga svog predstavnika u upravni odbor. Moj
predlog je :
Silaški Radovan
Jednoglasno usvojen

7. organizacija edukativnog razvojnog kampa za pionire - Subotica 2018 ( 30.06.- 02.07.2018 )
20 kandidata
1 kordinator
2-3 trenera iz grada Subotice
predvidjeno je vikend okupljanje i ostajanje na prvenstvu Vojvodine za pionire
Jednoglasno usvojen
8. priprema i organizacija redovne godišnje skupštine 03.07.2018 ( Subotica ) izmedju dva dela takmičenja
Jednoglasno usvojen
( priprema svih izveštaja za održavanje redovne godišnje skupštine)
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