
П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, која ће се одржати 

21.12.2009. у 12 часова у Београду, на стадиону СД ''Партизан'', ул. Хумска 1.

За дневни ред скупштине је предвиђена: Расправа о поверњу председнику

Образложење:

Преиспитавање поверења председнику Савеза захтева се на основу сумње да је  председник 
током протекле 3 године несавесно вршио своју функцију и обављао статутом прописане 
задатке, односно да је у више наврата прекорачио овлашћења и прекршио статут ПСС:

1. чланом 19. став 4. статута ПСС прописано је да се Скупштина сазива најмање једном 
годишње. Обзиром да се Скупштина није заказивала већ више година, сматрамо да је 
председник тиме исказао несавестан рад и прекшио статут. 

2. статутом ПСС (члан 23. тачка д-ф) прописано је да скупштина одлучује о: усвајњу 
вишегодишњих и годишњих планова рада; усвајању годишњих извештаја и о пословању и 
усвајању финансијских планова; утврђује спортску и пословну стратегију и политику ПСС и 
одређује принципе и смернице за њено спровођење. Обзиром да скупштина није сазивана више 
година, отвара се питање ко је ове одлуке донео уместо статутом прописаног органа, односно, 
како Савез функционише без њих? То доводи у сумњу исправност и законитост рада ПСС и 
указује на несавестан рад и прекорачење овлашћења председника Савеза, односно кршење 
статута.

3. статутом ПСС (члан 36.) прописано је право чланова Савеза да остварују увид у рад 
савеза. На вишеструке захтеве клубова (чланова Савеза) да добију информацију (увид) у 
финансијски план и извештај Савеза, копију статута и др. ни једном није удовољено што доводи 
у сумњу исправност и законитост рада ПСС и сматра се несавесним радом председника и 
кршењем статута ПСС.

4. статутом ПСС (члан 29. став 5.) прописано је да Надзорни одбор најмање једном 
годишње врши надзор и подноси извештај Скупштини савеза. Како је најважнији сегмент рада 
надзорног одбора увид у исправност и законитост финансијског пословања савеза, 
вишегодишње изостајање надзора и подношења извештаја из делокруга рада овог органа, 
представља кршење статута (члан 23. тачка х. Члана 33. тачка б.) и доводи у сумњу исправност 
и законитост рада савеза за шта је одговоран председник Савеза.

5. именовање спортског директора ПСС је у супротности са чланом 34. став 2. 
прописано је да ће Управни одбор именовати републичког селектора, а на предлог тренерске 
организације.

6. за покретање захтева за сазивање скупштине је потребна најмање 1/3 чланица 
Савеза (члан 24. став 1. статута ПСС). У потпису овог захтева је укупно30 што представља 
довољан број за његову валидност.

7. Посебну тежину овој иницијативи даје паралелно покренута иницијатива једног од 
потписаних клубова да се истражним органима, односно надлежном тужилаштву поднесе 
кривична пријава против председника Димитријевића због основане сумње да је тиме починио 
кривично дело по члану 208. 209. и 238. К.З. Р. Србије. То ће свакако бити и учињено већ 
22.12.2009. уколико председник Димитријевић не искористи пружену шансу да на заказаној 
скупштини, јавним и валидним уверавањима и доказима оспори ове тврдње.

Сасвим смо сигурни да је председник Димитријевић свестан озбиљности ситуације и тежине 
оптужби, а нарочито свестан могућих последица – не само по њега, него и по Пливачки 
савез Србије и целукпан пливачки спорт, те да ће се сигурно појавити на заказаном месту у 
заказано време.
Скупштина се сазива сходно члану 24. важећег статута Савеза, а на захтев 34 потписаних 
захтева клубова, што је не само обавезна већина за захтевање скупштине, већ и апсолутна 
већина за пуноправно одлучивање. Захтев је уредно поднет председнику Душану 
Димитријевићу 30.11.2009. 

ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ПУНОМОЋЈЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА, КАО И ПЕЧАТ КЛУБА!

У име 34 пливачка клуба Србије
Слободан Боканић


