
 

 

 
 
ПРЕДМЕТ:  ОДЛУКЕ СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ССПС,  
                      Одржане 24.12.2016. 
 
ДНЕВНИ РЕД 
 
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 
 

1. Избор радних тела 
 радно председништво 
 верификациона комисија  
 записничар 

2. Усвајање записника са претходно одржане седнице Скупштине ССПС, 14.11.2016. 
3. Избор чланова УО и Дисциплинске комисије ССПС 
4. План рада ССПС  у 2017 години 
5. Разно 

 
1. Избор верификационе комисије, радног председништва  и записничара 

 
Скупштина је једногласно  усвојила  предлоге  за : 
Радно председништво : Ива Поповић , Снежана Соколовић 
Записничар ( по службеној дужности): Љиљана Аврамовић,  
Верификациона комисија : Јелена Ристић 

             Председник Савеза је упознала чланове Скупштине да се седница снима, а да ће скраћена верзија  
             записника бити урађена на основу снимка. 
 
Собзиром да до почетка Скупштине није стигао ниједан предлог за измену предложеног Дневног реда, 
консатовано је да је предложен Дневни ред и коначан по ком ће Скупштина заседати и као такав стављен на 
гласање: 
                     Предложен Дневни ред је усвојен са 7  гласова  ЗА . 
 
 

2. Усвајање записника са претходно одржане Скупштине ССПС ( од 14.11.2016.) 
Записник са претходно одржане седнице14.11.2016. једногласно је усвојен. 

3.  Избор чланова УО и Дисциплинске комисије ССПС 
Предлог за састав УО је следећи : 
- Ива Поповић, као председник Савеза 
- Никола Куљача, као члан УО из претходног сазива , који је активно учествовао у раду 
- Драгана Крстић, као члан УО из претходног сазива , који је активно учествовао у раду 
- Невена Јанковић, адвертајзинг  директор у новинама Информер, која је већ више пута учествовала у 

раду и помоћи при реализацији одређених активности , везаних за Савез 
- Ивана Крстић, као лице, тј.председавајући  испред Стрчног савета ( Стручни савет остаје да ради и 

даље у тренутном сазиву са 3 члана , тако да преостала два члана су по дифолту представник ТК УТ и 
СК УС ССПС). 



 

 

Предложен састав чланова УО је усвојен са 7 гласова ЗА. 
 

              Што се тиче Дисциплинске комисије , собзиром да ниједан предлог од чланова Скупштине није  стигао , 
              председник Савеза је предложила да УО усвоји  састав Дисциплинске комисије, која ће   бити  
              верификована на   наредној Скупштини. 
 
            Предлог је усвојен са 7 гласова ЗА. 
 

2. План рада ССПС  у 2017 години 
Предложен оквирни план рада и финансијски план  је усвојен са 7 гласова ЗА. 

 
4. Разно 

 
С.Соколовић:је поставила питање везано за редовно чланство Савеза (Статута ССПС-члан 15) и нејасноћу 
у дефинисању члана. 
Након дискусије , чланови Скупштине су  усвојили са 7 гласова ЗА да члан 15, гласи:  
Редовни чланови ССПС су клубови за синхроно пливање који имају учешће најмање 4  
синхроне пливачицеа у најмање 2 ФИНА категорије на државним првенствима у 

            току године, у својој категорији. 
 
 
Ива Поповић, председник Савеза 

 


