
 
 
 
 
 

Редовна Скупштина  ПК ЛА КОЛУБАРА  за .2014 годину. 
Скупштини присуствује 10 чланова од 18 колико их има са правом гласа, што подразумева да 
скуштина има кворум и може пуноважно да доноси одлуке. 
 
За ову Скупштину је предложен следећи 
 
                                                              ДНЕВНИ РЕД 
  

1. Избор записничара и два оверивача записника 
2. Финансијски извештај за 2014 годину 
3. Разно 

 
1. Тачка 
  На предлог председника једногласно је усвојено да записничар буде: 
  Саша Влајић 
  а  два оверивача записника да буду: 

1. Влајић Немања 
2. Мирослав Лазаревић 

 
2.  Тачка  
После изношења финансијског извештаја за 2014 годину од стране председника, као и става 
Надзорног одбора по питању финансијског извештаја скупштина доноси следећу 
  
                                                               О Д Л У К У 
Усваја се једногласно финансијски извештај ПК «ЛА КОЛУБАРА « за 2014 годину. 
 
3. Тачка 
Под овом тачком било је више дискусија и донете су једногласно следеће  
 
                                                               О Д Л У К Е 
 

1. Чланови клуба имају обавезу да до 10. у месецу имају обавезу уплаћивања чланарине. У 
случају не измиривања обавеза по питању чланарине, следи ускраћивање учествовања 
на такмичењима све до измиривања насталих дуговања према клубу. У изузетним 
случајевима може се одобрити пливачу да за текући месец не измири обавезе чланарине, 
ако поднесе правовремено захтев за одобравање  закашњења уплате чланарине, на 
клубски е-маил pklakolubara@gmail.com   
Кашњење уплате чланарине по захтеву се може толерисати најкасније до 10. следећег 
месеца, када има обавезу да измири приспелу и заосталу  чланарину. 
 

2. Обавеза тренера на такмичењу је: 
- да уведе и припреми децу за расплив 30 минута пре термина одређеног за почетак 
расплива  
- на такмичењима тренер има обавезу ношења прописане клубске опреме 
- одговара за дисциплину пливача на пливалишту док траје такмичење као и за време 
пауза. 
- старање о коришћењу спортске опреме клуба од стране пливача на такмичењу 
- по повратку са такмичења има обавезу да поднесе писани извештај УО клуба 

 
3. Обавезе пливача на такмичењима: 

- за све активности везане за пливалиште као и за такмичење, пливачи су дужни да се 
повинују ставовима тренера 
- обавезно ношење прописане спортске опреме клуба 
- све активности ван периода такмичења се могу спровести само уз загласност тренера 
 

mailto:pklakolubara@gmail.com


 
 
 

4. Обавезе родитеља у дане такмичења: 
- у случају самосталног превоза, родитељи су у обавези да се појаве на пливалишту са 
дететом 30 минута пре почетка званичног распливавања и да дете ставе на располагање 
тренеру 
- не могу издвајати дете из екипе док траје такмичење, као и за време паузе, без 
одобрења тренера 
- по завршетку такмичења имају обавезу да преузму дете само уз одобрење тренера 

 
5. Како би могле да буду испоштоване обавезе тренера и пливача по питању спортске 

опреме,  клуб ће свим пливачима, као и тренерима, обезбедити адекватну спортску 
опрему са обележијима клуба 

 
6. Непоштовање одлука 1; 2; 3 и 4 повлачи дисциплинску одговорност за прекршиоце 

 
 
 
 
 
 
Записничар 
          Влајић Саша      
 
Оверивачи записника 

1. Влајић Немања  

2. Лазаревић Мирослав 

                                                                                                                  
 
                                                                                                           Председник клуба 
                                                                                                         Слободан Лазаревић 
 
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


