
ПРЕДСЕДНИК - УПРАВНИ ОДБОР 

СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 1-09-12/2020 

Дана: 09.12.2020. године 

 

 

На основу члана 55 став 1 Закона о спорту и члана 29 Статута Спортског савеза општине 

Оџаци сазивам Ванредну седницу Скупштине Спортског савеза општине Оџаци, 

која ће се, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 

2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020, 120 од 2. 

октобра 2020, 122 од 9. октобра 2020, 126 од 23. октобра 2020, 138 од 15. новембра 2020, 

141) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуацијуе за целу територију општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 24/2020) одржати електронским путем преко 

званичних мејл адреса Савеза и чланова Савеза, дана 16. децембра 2020. године у 

периоду од 8 до 18 сати, са следећим 

 

Дневни редом 

 
1. Доношење Одлуке о допуни Пословника о раду Скупштине Спортског савеза 

општине Оџаци – предлог одлуке се доставља у прилогу 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ: 

Чланови Скупштине (заступник члана Савеза или лице које има писано овлашћење 

заступника члана Савеза) изјашњавају се дана 16. 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) на мејл адресу Спорског савеза oпштине Оџаци са које су 

примили овај позив за Скупштину (sportsodzaci@gmail.com), односно 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 тачки дневног реда гласам на следећи начин: 

1. тачка: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно) 

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) 

 

 

Напомена: На основу члана 18 Статута Савеза све чланице Спортског савеза су у 

обавези да активно учествују у раду Скупштине Савеза и уколико неоправдано не 

присуствују седници сматра се да су прекршили обавезе преузете по Статуту. Делегат на 

Скупштини мора да има званично пуномоћје од стране свог клуба да га заступа на 

Скупштини, које ће предати секретару Спортског савеза пре почетка Скупштине.  

 

 

 



 

 

Образложење 

 

Одржавање седнице редовним путем, уз физичко присуство чланова, није могуће због 

мера које су на снази на основу Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 коју је донела Влада Републике Србије и због проглашене ванредне 

ситуације на територији општине Оџаци. На редовне седнице Скупштине Спортског 

савеза општине Оџаци се у складу са Статутом Савеза и Пословником о раду Скупштине 

поред чланова Скупштине позивају и чланови појединих органа и радних тела ССОО, а 

седнице су јавне. То подразумева могуће позивање и присуство више од 40 лица, што у 

постојећим условима значи озбиљно угрожавање њиховог здравља. Ни Закон о спорту 

ни Статут ССОО нису, међутим, уредили питање како се одржавају седнице органа 

спортских удружења и савеза у условима ванредног стања, ванредних ситуација 

(епидемије, елементарне непогоде) и сличним ситуацијама. Проблем је што се седница 

скупштине СС општине Оџаци мора одржати најмање једном годишње, и на њој морају 

бити донете одређене законом прописане одлуке, иначе Савезу прети не само 

прекршајна одговорност него и неодобравање годишњег програма за 2021. годину. Да би 

се отклонила та опасност и да би се заштитило здравље и безбедност чланова Скупштине 

и лица са којима сарађују, потребно је да Скупштина СС општине Оџаци усвоји допуну 

Пословника о раду Скупштине и регулише могућност и начин одржавања електронских 

седница, као и да одлука о допуни Пословника о раду Скупштине ступи на снагу даном 

објављивања. 

 

     Председница Спортског савеза општине Оџаци 

        Јелена Игњатић 

 


