ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ
САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ
Београд, 21.12.2020.године
Предмет : Редовна седница Скупштина ССПС (електронским путем)
На основу члана 30. (став 2) Статута Савеза за синхроно пливање Србије сазивам седницу Скупштине ССПС, koја
ће се у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 ( Сл.гласник РС -138 од
15.новембра 2020 ) и одлуком Владе РС о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести
COVID 19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20, 138/20,
141/20 ) , одржати електронским путем и предлажем следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Доношење одлуке о oдржавању електронске седнице Скупштине ССПС
Усвајање Дневног реда
Усвајање записника са претходно одржане седнице Скупштине ССПС, 28.12.2019.
Усвајање финансијског извештаја за 2019. и прихватање ревизорског извештаја за 2019. (усвојеног од
стране УО ССПС- 14.05.2020).
5. Активности Савеза током 2020. године
6. План рада ССПС за 2021.годину
7.
Седница ће се одржати у Понедељак , 28.12.2020. у периоду од 08.00 до 15.00
НАПОМЕНА:
Уз овај позив, достављају се и материјали који су предмет одлучивања на седници Скупштине.
Управни одбор ССПС је сав материјал прихватио на својој седници одржаној 21.12.2020. године.
1. УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ:
Чланови Скупштине (заступник члана Савеза или лице које има писано овлашћење заступника члана Савеза)
изјашњавају се дана 28. децембра 2020, године у периоду од 8 до 15 сати тако што ће са своје мејл адресе на коју
су примили овај позив за Скупштину послати одговор (reply) на мејл адресу Савеза за синхроно пливање Србије
са које су примили овај позив за Скупштину (office@synchro-serbia.org.rs), односно гласати по предложеном
дневном реду тако што ће се писаним путем изјаснити на формулaру који се налази у прилогу материјала .
2. Предлог за измену Дневног реда и друга евентуална питања: доствљају се на мејл адресу Савеза за
синхроно пливање Србије (office@synchro-serbia.org.rs), најкасније до 25.12.2020. до 08.00 часова.
3. Образложење за одржавање електронске седнице

Одржавање седнице редовним путем, уз физичко присуство чланова, није могуће због мера које су на снази на
основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 коју је донела Влада Републике
Србије. На редовне седнице Скупштине ССПС се у складу са Статутом ССПС поред чланова Скупштине позивају и
придружени чланови ССПС, а седнице су јавне. То подразумева могуће позивање и присуство више од
(дозвољених) 5 лица, што у постојећим условима значи озбиљно угрожавање њиховог здравља. Како ни
Законом о спорту а ни Статутом ССПС није уређено питање како се одржавају седнице органа спортских
удружења и савеза у условима ванредног стања, ванредних ситуација (епидемије, елементарне непогоде) и
сличним ситуацијама, ппроблем настаје зато што се седница скупштине ССПС мора одржати најмање једном
годишње, и на њој морају бити донете одређене законом прописане одлуке.У суротном Савезу прети не само
прекршајна одговорност, финансијска казна од 500.000 до 2.000.000 дин , него и неодобравање годишњег
програма за 2021. годину од стране Министарства омладине и спорта. Због тога, а у складу са препорукама
надлежних институција једини излаз из постојеће „правне празнине“ је да Скупштина ССПСС, која је у складу са
Законом о спорту највиши орган Савеза, донесе одлуку о одржавању електронске седнице, у време трајања
епидемије, како би се донеле потребне одлуке из члана 55. став 3. тач. 2) и 3) Закона о спорту.

Са поштовањем,
Ива Поповић, председник Савеза

