ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ
САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ
Предмет : Изборна редовна седница Скупштина ССПС
Београд, 14.11.2020.године
Поштовани чланови скупштине ССПС
Услед тренутне епидемиолошке ситуације, на снази је од 6. новембра 2020. године Наредба о забрани
окупљања у РС, у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр. 133/2020), према којој је
забрањено окупљање на територији целокупне РС у затвореном и отвореном простору, истовремено за више од
пет лица.
С обзиром на то да број чланова наше скупштине прелази дозвољених 5 лица, а у скалду са наведеном
Наредбом, Канцеларија ССПС се обратила надлежној институцији за олимијске спортове (Олимписки комитет
Србије - ОКС ) за мишљење везано за одржавање изборне Скупштине, а у складу са Статутом ССПС.
На основу обавезујуће препоруке Међународног олимијског комитета (МОК) као и ОКС-а, обавештавамо Вас да
ће се :
• Изборна редовна седница Скупштине ССПС, одложити и одржати у временском периоду који ће бити у
складу са епидемиолошком ситуацијом у РС и Статутом ССПС (члан 30, став 9).
Предложен Дневни ред (од 13.0.2020) остаје непромењен:
1. Избор радних тела
• радно председништво
• верификациона комисија
• записничар
• извештај верификационе комисије
2. Усвајање Дневног реда
3. Усвајање записника са претходно одржане седнице Скупштине ССПС, 28.12.2019.
4. Финансијски и ревизорски извештај 2019.
5. Активности Савеза током 2020. године
6. Избор председника ССПС- именовање лица овлашћеног за заступање Савеза
6.1 Излагање кандидата –предлог плана и програма рада за период 2021-2024.
6.2 Избор председника-именовање лица овлашћеног за заступање ССПС
7. Разно
НАПОМЕНА:
Обавештавамо Вас да је у четвртак, 12.11.2020. године до 14.00 часова истекао рок за достављање кандидатуре
за Председника Савеза (Статут ССПС, члан 40. ст. 6) са програмом рада и радном биографијом. У прописаном
року је достављена једна кандидатура. С обзиром на то да је позивом за Скупштину било дозвољено електронско
достављање кандидатура на званичну е-маил адресу ССПС-а и да епидемилошка ситуација није утицала на тај
део припреме седнице Скупштине, не постоји основ за продужетак рока за кандидивање.
Чланови Скуштине ССПС ће бити благовремено обавештени о новом датуму одржавања изборне редовне
седнице Скупштине ССПС, када ће бити прослеђен и потребан материјал, за одржавање седнице.
С поштовањем,
Ива Поповић, председник ССПС

