
 
 
На основу члана 31. Статута и члана 47/а правилника о раду Скупштине Спортског савеза града Крушевца 
, Председник  Скупштине Спортског савеза града Крушевца   Бојан Обрадовић сазива  редовну годишњу  
скупштину Спортског савеза града Крушевца  која ће се одржати електронски 25.12.2020 (петак)  у 

периоду од 8 до 18 часова,  за седницу Скупштине предлажем следећи :     
 

Дневни ред: 

 

 
      1. Разматрање и усвајање записника са предходне  скупштине Спортског савеза града Крушевца 
одржане 27.12.2019 године у Крушевцу . 
 
      2. Разматрање и усвајање извештаја надзорног одбора Спортског савеза града Крушевца за 2020 годину 
.  
 

      3.  Разматрање и усвајање извештаја о раду Спортског савеза града Крушевца у 2020 години.  
 
      4. Разматрање и усвајање  предлога програма рада  Спортског савеза града Крушевца  за 2021 годину. 
 
       
 

УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ: Чланови Скупштине (заступник члана Савеза или лице које има 

писано овлашћење заступника члана Савеза) изјашњавају се дана 25. децембра 2020, године у 

периоду од 8 до 18 сати тако што ће са своје мејл адресе на коју су примили овај позив за 
Скупштину послати одговор (reply) у виду попуњеног гласачког листића  на мејл адресу Спорског 
савеза града Крушевца са које су примили овај позив за Скупштину (skupstina@ssgks.rs), 
oдносно гласати по предложеном дневном реду тако што ће се изјаснити: „Гласам у односу на 
предложени дневни ред на следећи начин: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно) 

По предложеним тачкама дневног реда гласам на следећи начин: 1. тачка: ЗА – ПРОТИВ – 

УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно), и тако за све тачке дневног реда. Име и презиме 

заступника/овлашћеног лица члана Савеза  који је гласао“  
 
(Напомена: уколико је уместо заступника гласао пуномоћник члана Савеза, уз мејл са одговором 
приложити и скенирано овлашћење, оверено печатом члана савеза и потписано од заступника 
члана савеза)  
 
 

     Редовна годишња Скупштина одржаће се електронски 25.12.2020 године у периоду од 8 до 18 

часова. Чланови скупштине гласају попуњавањем гласачког листића редовне годишње Скупштине 

и слањем са своје званичне email  adrese  попуњеног гласачког листића  заказане електронске 

Скупштине у заказано време на email адресу Спортског савеза града Крушевца : skupstina@ssgks.rs 
 

 

 

 
У Крушевцу                                     Председник  Скупштине Спортског савеза града Крушевца 
15.12.2020                                                                            Бојан Обрадовић 
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