ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ
САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ
Београд, 23.05.2021.године
На основу члана 30. (став 2) и члана 40. I 41 Статута Савеза за синхроно пливање Србије сазивам
седницу изборне Скупштине ССПС и предлажем следећи:
ДНЕВНИ РЕД
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, 28.12.2020.
4. Избор председника ССПС- именовање лица овлашћеног за заступање Савеза
4.1 Излагање кандидата –предлог плана и програма рада Савеза за наредни четворогодишњи
период
4.2 Избор председника-именовање лица овлашћеног за заступање ССПС
5. Разно
Седница ће се одржати у
• Недељу, 30. Маја 2021 у 12
у седишту Савеза, Београд Благоја Паровића 150 ( на отвореном простору).
Појашњење: Изборна седнница Скупштине ССПС првобитно је била сазвана у новембру 2020. године
Услед веома неповољне епидемиолошке слике у том моменту,а у складу са препоруком МОК-а и ОКС-а
изборна седница је одложена, а редовна( за усвајање неопходних извештаја и планова) реализована
електронским путем. Рок за достављање кандидатуре за Председника Савеза (Статут ССПС, члан 40.
ст. 6) са програмом рада и радном биографијом, је био четвртак, 12.11.2020. године до 14.00 часова.
Како је је позивом за Скупштину( која је била сазивана у новембру 2020.- било дозвољено електронско
достављање кандидатура на званичну е-маил адресу ССПС-а,а да епидемилошка ситуација није
утицала на тај део припреме седнице Скупштине, не постоји основ за поновљен рок за кандидивање.

У новембру 2020.у прописаном року достављена једна кандидатура, о чему су чланови Скупштине
ССПС обавештени; сада се прослеђује достављена кандидатура са предлогом програма рада
кандидата, уз напомену да ће више детаља бити представљено (усмено) на самој седници Скупштине.
Окупљање делегата је у (15 мин пре почетка) ради евидентирања. Са собом понети оверено пуномоћје
(уколико делегат није лице за заступање Клуба који представља).
НАПОМЕНА:
Моле се чланови Скупштине ССПС да потврде пријем овог позива као и присуства седници
Скупштине ССПС, најкасније до Уторка, 25.05.2021. до 14.00.ч.

Са поштовањем,
Ива Поповић, председник Савеза

