
На основу чланова 31. и 33. Статута Спортског савеза града Крушевца ,и чланова 41. и 

47/а  Пословника о раду Скупштине Спортског савеза града Крушевца  Управни одбор 

Спортског савеза  града  Крушевца на  електронској седници одржаној 15.12.2020 године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ 

СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Управног одбора Спортског савеза града Крушевца донео је одлуку о сазивању Редовне 

изборне Скупштине Спортског савеза града Крушевца која ће се одржати електронски . 

Датум одржавања Редовне изборне Скупштине Спортског савеза града Крушевца је 

25.12.2020 године у периоду од 8 до 18 часова.  

Рок за достављање предлога  кандидатуре   кандидата за избор  председника  

Спортског савеза града Крушевца за мандатни период 2020-2024  је пет дана од дана 

расписивања  редовне изборне Скупштине од стране У.О ССГКШ тј. најсканије до 

20.12.2020 године до 15 часова. 

(Документација  предлога кандидатуре се шаље електронски у горе наведеном року на 

email адресу :skupstina@ssgks.rs) 

Рок у коме је предложени кандидат дужан да поднесе Спортском савезу града 

Крушевца  предлог Програма рада Савеза  и  предлог листе чланова Управног и 

Надзорног одбора  Спортског савеза града Крушевца  за изборни период 2020-2024 је 

20.12.2020 године најкасније до 15 часова 

(Документација  предлога програма рада  и предлога листе чланова Управног и Надзорног 

одбора Спортског савеза града Крушевца за период 2020-2024  шаље  се електронски у 

горе наведеном року на email адресу :skupstina@ssgks.rs) 

Услови које кандидат треба да испуњава: 

- да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији града 

Крушевца 

- да је пунолетна особа 

- да је истакнути дугогодишњи спортски радник, спортиста или спортски стручњак 
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- да испуњава услове прописане чланом 33. ставовима (2,3,4,5,6,7,8 и 9)Закона о 

спорту  Републике Србије –цитат: 

 „ Чланови  управе спортске организације, укључујући и заступника и 

ликвидационог управника спортске организације не могу бити следећа лица:  

1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени 

или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;  

2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица 

организације у области спорта која управља спортском лигом;  

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке 

странке;  

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 

кладионици;  

5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта;  

6) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и 

за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, 

утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и 

зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и 

стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или 

јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;  

7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. „ 

НАПОМЕНА: 

Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног  одбора  Савеза по 

функцији. Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност 

поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских 

стручњака. Кандидата за председника Савеза може да предложи најмање 5 чланова 

Савеза, стим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за 

председника Савеза. Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмање 5 дана пре 

седнице изборне Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада и листу чланова 

Управног и Надзорног одбора за изборни период 2020-2024. Управни  одбор Спортског 

савеза  града Крушевца ће након пријема предлога кандидата и предлога програма рада 

Савеза и листи чланова Управног и Надзорног одбора за изборни период 2020-2024, 

разматрати који кандидати испуњавају прописане услове, који предлози су поднети у 

прописаним роковима и утврдити предлог Одлуке о листи кандидата за председника 



Савеза за изборни период 2020-2024 и поднети га Скупштини на  разматрање и усвајање.  

Предлози кандидата за председника Савеза  подносе се у писменом облику. Предлог мора 

да буде потписан од стране лица које заступа предлагача и оверен печатом предлагача. 

Предлози који не стигну у  горе наведеним роковима сматраће се неважећим. Достављање 

потписаног предлога Програма рада Савеза сматра се прихватањем  кандидатуре.  

Након утврђивање листе кандидата за председника Спортског савеза града Крушевца за 

изборни период 2020-2024 , члановима Скупштине биће  електронски на званичне  мејл 

адресе упућена комплетна документација и упутство са начином гласања на електронској 

Изборној Скупштини Спртског савеза града Крушевца. 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 

                                                                                       Председник У.О  ССГКШ 

           Бојан Обрадовић 

 


