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На основу члана 31. Статута Кајак кану савеза Војводине, управни одбор ККСВ сазива 

 

 РЕДОВНУ  ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ  

Кајак кану савеза Војводине 

 

која ће се одржати у суботу 27. фебруара 2021.г. у 11.00 часова у згради Спортског савеза 

Војводине, Нови Сад, ул.Масарикова 25 у великој сали на трећем спрату. 

За седницу Скупштине предлаже се следећи: 

 

 ДНЕВНИ РЕД  

 

1. Избор радних тела:  

 Радно председништво 

 Записничар и 2 оверивача записника 

 Верификациона и изборна комисија 

2. Извештај верификационе комисије 

3. Усвајање Дневног реда 

4. Доношење одлуке о усвајању измена Статута   Кајак кану савеза Војводине. 

5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине ( Ванредна седница Скупштине 

савеза, одржана 22. фебруара 2020.г. ) 

6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Кајак кану савеза Војводине у 2020.г.  

7. Доношење одлуке  о усвајању финансијског извештаја за 2020.г. 

8. Извештај Надзорног одбора ККСВ о пословању у 2020.г. 

9. Доношење одлуке о престанку мандата органима Савеза изабраним на Изборној скупштини 

одржаној 04. фебруара  2017.г.    

10. Утврђивање листе кандидата за: 

 Председника Управног одбора ККСВ (са листом предлога за чланове Управног 

одбора ККСВ) 

 Чланове Надзорног одбора ККСВ 

11. Избор 

 Председника Управног одбора ККСВ (са листом предлога за чланове Управног 

одбора ККСВ) 

 Чланова Надзорног одбора ККСВ 

12. Извештај Изборне комисије. 

13. Доношење одлуке о лицу овлашћеном за подношење пријаве промена у АПР-у и  

Министарству омладине и спорта РС. 

14. Разно 
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Уколико имате свој предлог кандидата за неку од горе две наведене функције у ККСВ, 

попуните упитник у прилогу и обавезно га доставите  Кајак кану савезу Војводине до среде 

23.фебруара 2021.г. како би могле бити утврђене листе предложених кандидата о којима ће се 

гласати на Изборној скупштини. При томе водите рачуна о поштовању Закона о спорту, члан 

33., став 2: 

 

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. У спортској организацији не може бити 

запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске 

кладионице. 

 

Прилог:  

 Делегатски листић 

 Листа за предлог кандидата 
 

 

На основу члана 25. Статута ККСВ у раду Скупштине могу учествовати по два делегата 

клубова уписаних у Регистар чланова за 2021.г.  
У складу са прописаним мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у салу ће бити 

дозвољен улазак само делегатима клубова, уз обавезну употребу заштитних маски и одржавање 

растојања. 

Молимо све делегате да читко попуњен и оверен делегатски листић предају  на уласку у салу. 

 

 

       Председник Скупштине 

     Стеван Кнежевић                  


