
 

 

 
ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ  

САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ 
 
Београд, 20.12.2021.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 и одлуком Владе РС  о 
одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести  COVID, одржати електронским путем и 
предлажем  следећи: 
 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање Дневног реда  
2. Усвајање записника са претходно одржане седнице Скупштине ССПС, 25.10.2021. 
3. Усвајање финансијског  извештаја за 2020. и прихватање ревизорског извештаја  за 2020. (усвојеног од 

стране УО ССПС- 21.02.2021). 
4. Активности Савеза током 2021. године   
5. Предлог оквирног плана рада ССПС за 2022.годину  

  
Седница ће се одржати у Уторак , 28.12.2021. у периоду од 08.00 до 15.00 
 
НАПОМЕНА:  
 Уз овај позив,благовремено ће бити прослеђен  и материјал који ће бити  предмет одлучивања на седници 
Скупштине, а усвојен од старне УО ССПС. 
  
 

1. 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 Петка, 24.12.2021. до 10.00 часова. 

 
2. 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 . 
 

1. Образложење за одржавање електронске седнице 
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Одржавање седнице редовним путем, уз физичко присуство чланова, је не пожељно услед тренутне 

епидемиолошке ситуације у вези са заразном болешћу COVID-19. С обзиром да се скупштина ССПС мора одржати 

најмање једном годишње, а да смо у овој години већ имали 2 седнице, од којих 1 са личним присуством, 

седница Скупштине на којој  морају бити донете одређене законом прописане одлуке, може се организовати 

електронским (писаним) путем.У случају недоношења законом прописаних одлука  Савезу прети прекршајна 

одговорност и финансијска казна од 500.000 до 2.000.000 дин ,  као и могуће  неодобравање годишњег програма 

за 2022. годину од стране Министарства омладине и спорта.  

 
 
 
 
Са поштовањем, 
Ива Поповић, председник Савеза 

 


