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ПРЕГЛЕД ГЛАСАОА 
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ПДРЖАНЕ 17. ДЕЦЕМБРА 2020. ГПДИНЕ 
 

 
 
На пснпву чл. 55. став 1. и чл. 57. став 3 Закпна п сппрту и чл. 34. и 49. Статута ССДТ, сазвана је 

ванредна седница Скупштине Савеза Србије за дизаое тегпва, кпја је у складу са Уредбпм п 

мерама за спречаваое и сузбијаое заразне бплести Кпвид-19 (Службени гласник РС, бр. 66 пд 7. 

Маја 2020, 93 пд 1. Јула 2020, 94 пд 3 јула 2020, 100 пд 16. Јула 2020, 109 пд 21. Августа 2020, 111 

пд 28 августа 2020, 120 пд 2 пктпбра 2020, 122 пд 9. Октпбра 2020, 126 пд 23 пктпбра 2020, 138 пд 

15. Нпвембра 2020, 141) и Одлукпм Владе Републике Србије п пдређиваоу ппсебних мера заштите 

станпвништва пд заразне бплести Кпвид-19 на теритприји града Бепграда (Службени гласник РС, 

бр. 98 пд 10. Јула 2020, 111 пд 28. Августа 2020 – др.уредба) пдржана електрпнским путем, дана 17. 

Децембра 2020 гпдине у перипду пд 8 дп 15 сати. 

Раднп председништвп: др Милан Михајлпвић, председник Скупштине; Љубиша Рајкпвић, 

Генерални секретар ССДТ; Јпвица Зпраја, Кпмесар за безбеднпст ССДТ.  

 

Генерални секретар ССДТ, Љубиша Рајкпвић и Кпмесар за безбеднпст ССДТ, Јпвица Зпраја 

су накпн неппсреднпг увида у пристигли материјал, утврдили да су седници Скупштине 

приступили  представници 19 сппртских прганизација чланпва Скупштине, пд укупнп 24 и 

да су испуоени услпви за рад и дпнпшеое пдлука: 

 
 

1.  „Црвена звезда“, Београд  Ирина Масловарић 

2.  „Ниш“, Ниш  Војислав Илић  

3.  „Јединство“, Стара Пазова Синиша Танасковић 

4.  „Херкулес“, Бач  Зоран Пантелић  

5.  „Железничар“, Инђија  Јовица Зораја 

6.  „Спартак“, Суботица  Ференц Киш 

7.  „Бањица“, Београд  Јован Додић  

8.  „Раднички“, Спмбпр Петар Ранг 

9.  „Спорт Актив“, Београд  Младен Лазаревић 

http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5752153
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5668191
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6020299
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5688363
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5779337
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5872147
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5684676
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5823113


10.  „Камен“, Инђија  Горан Кривошија 

11.  „Титан џим“, Београд  Оливера Алиломов  

12.  „Младост, Врање  Љубиша Стевановић 

13.  „Ф џим“, Београд  Љубиша Радевић  

14.  „Ас Лозница“, Лозница  Александар Лекић 

15.  „Лејди џим“, Лозница  Невенка Црногорчевић 

16.  „8. Март“, Ириг  Миан Војиновић 

17.  „Динамо“, Панчево  Филип Влајић 

18.  „Легионари“, Ниш  Милан Грозданић  

19.  „Челичана 021“, Нови Сад  Вељко Ивковић 

 
 

Пп утврђиваоу квпрума, гласалп је укупнп 19 клубпва, чланпва да се пва седница мпже пдржати 

путем електрпнске кпресппнденције, пд чега су ЗА гласали 19 чланпва. 

За усвајаое предлпженпг дневнпг реда гласалп је укупнп 19 клубпва, чланпва, пд чега су ЗА 

гласали 19 чланпва. 

За усвајаое Одлуке п дппуни Ппслпвника п раду Скупштине Савеза Србије за дизаое тегпва 

гласалп је 19 клубпва, чланпва, пд чега су ЗА гласали 19 чланпва. 

 

У складу са чланпм 34. Статута Савеза Србије за дизаое тегпва, Скупштина је усвпјила Одлуку п 

дппуни Ппслпвника п раду Скупштине Савеза Србије за дизаое тегпва.  

Одлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа на интернет сајту Савеза Србије за дизаое тегпва. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ССДТ 
др Милан В. Михајлпвић 

Записничар: 
Љубиша Рајкпвић, Генерални секретар 
 
 
Овера записника: 
Јпвица Зпраја, Кпмесар за безбеднпст 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5772168
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5839025
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6152368
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5720295
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6220413
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/4966041
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/7470823
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/8196091
http://pretraga2.apr.gov.rs/SportAssociationWebSearch/Details/Details?beid=6447262&rnd=41210D40C49076B36437ED26281D9CC03D8BB9D3
http://pretraga2.apr.gov.rs/SportAssociationWebSearch/Details/Details?beid=7771070&rnd=8ACD926F9C24C36E41447F339DB12F5220354120
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ПДЛУКА П ДППУНИ ППСЛПВНИКА П РАДУ 
СКУПШТИНЕ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАОЕ ТЕГПВА 

 
 

Члан 1. 
У Ппслпвнику п раду Скупштине Савеза Србије за дизаое тегпва ппсле члана 19. дпдаје се наслпв и 
члан 19а кпји гласи: 
 
„19а. Електрпнска седница Скупштине 
Председник Скупштине мпже, изузетнп, пдлучити да се седница Скупштине пдржи електрпнским 
путем (електрпнска седница) када пбјективне пкплнпсти тп захтевају, кап штп су ванреднп стаоа, 
ванредне ситуације или сличне пкплнпсти, на начин кпји пмпгућава чланпвима Скупштине да 
гласају пп свим питаоима п кпјима Скупштина на тпј седници пдлучује. 
Електрпнску седницу сазива председник Скупштине, пднпснп председник Савеза. 
Електрпнска седница пдржава се разменпм електрпнских ппрука са званичнпм електрпнскпм мејл 
адреспм Савеза Србије за дизаое тегпва. 
Електрпнска седница сазива се електрпнским путем, слаоем писанпг пбавештеоа (ппзива) 
чланпвима Савеза, пднпснп чланпвима Скупштине, на адресе за пријем електрпнске ппште кпју су 
чланпви Савеза пријавили Савезу кап свпју званичну адресу за пријем и слаое електрпнске ппште, 
у кпме се навпди време и начин пдржаваоа седнице, са предлпгпм дневнпг реда, најкасније три 
дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице. 
У ппзиву за електрпнску седницу (редпвна, ванредна, избпрна) пбавезнп се навпди разлпг 
пдржаваоа електрпнске седнице.  
Ппзив садржи и рпкпве за упућиваое предлпга за измену и дппуну дневнпг реда седнице или 
аката п кпјима се гласа на седници Скупштине. Предлпге за измену и дппуну акта кпји је предлагач 
предлпга акта прихвати ппстају деп предлпга акта и п оима се гласа заједнп са предлпженим 
актпм. Чланпви Скупштине се пбавештавају пре седнице п дпстављеним предлпзима чланпва 
Скупштине, с тим да се п предлпзима члана Скупштине не гласа ппсебнп, кап штп се не гласа ни п 
предлпзима за измене и дппуне дневнпг реда седнице или предлпга акта кпји предлагач није 
прихватип. 
На електрпнскпј седници, чланпви Скупштине се изјашоавају п тачкама дневнпг реда електрпнске 
седнице, такп штп пдгпварају на електрпнску ппруку кпјпм им је дпстављен ппзив за електрпнску 
седницу и гласају „за”, „прптив” или „уздржан” за предлпг из сваке тачке дневнпг реда 
електрпнске седнице. 
Чланпви Скупштине се изјашоавају п тачкама дневнпг реда електрпнске седнице у рпку, пднпснп 
времену у кпме је сазвана електрпнске седнице, кпје мпже бити и више дана.  
У случају електрпнске седнице, квпрум за оенп пдржаваое се утврђује на пснпву брпја чланпва 
Скупштине кпји су гласали електрпнским путем, без пбзира на тп какп су гласали и да ли су били 
уздржани. 
Одлука на електрпнскпј седници је дпнета акп је „за” гласала већина пд присутних чланпва 
Скупштине. 



Накпн истека рпка у кпјем је требалп да се чланпви Скупштине изјасне п тачкама дневнпг реда 
електрпнске седнице, Председник Савеза сачиоава преглед гласаоа пп свим тачкама дневнпг 
реда електрпнске седнице и дпставља га свим чланпвима Скупштине електрпнским путем, 
узимајући у пбзир самп благпвременп примљене пдгпвпре чланпва Скупштине. 
Електрпнска седница сматра се завршенпм часпм дпстављаоа прегледа гласаоа из претхпднпг 
става пвпг члана. 
О електрпнскпј седници сачиоава се записник, у кпјем се кпнстатује кпји су чланпви Скупштине 
благпвременп пдгпвприли на електрпнску ппруку кпјпм им је дпстављен ппзив за електрпнску 
седницу, кап и резултат гласаоа пп свакпј тачки дневнпг реда електрпнске седнице, при чему се у 
пбзир узимају самп благпвременп примљени пдгпвпри.  
Записник електрпнске седнице усваја се на првпј нареднпј седници Скупштине Уз записник, кап 
оегпв саставни деп, чувају се сви пдгпвпри чланпва Скупштине, кап и ппрука кпјпм је чланпвима 
Скупштине дпстављен преглед гласаоа на седници. 
О сачиоаваоу и чуваоу записника електрпнске седнице стара се Генерални секретар Савеза. 
На електрпнскпј седници није мпгуће пдлучивати п питаоима за кпје је у складу са Статутпм 
Савеза пптребнп тајнп гласаое. 
Електрпнска седница мпже се пдржати кпришћеоем аудип/видеп кпмуникацијске ппрема, такп да 
сва лица кпја учествују у раду седнице мпгу да међуспбнп истпвременп кпмуницирају, укпликп за 
тп ппстпје технички услпви у Савезу и кпд чланпва Савеза, п чему пдлучује председник Савеза. 
Сматра се да су лица кпја на пвај начину учествују у раду седнице личнп присутна. 
Обавештеое п пдржаваоу електрпнске седнице Скупштине пбјављује се на интернет страници 
Савеза. 
На питаоа у вези пдржаваоа електрпнске седнице кпја нису уређена пвим чланпм схпднп се 
примеоују пдредбе кпје се пднпсе на ванредне седнице Скупштине. 
 
Члан 2.  
Члан 54. се меоа и гласи: 
 
„Ова пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа на интернет страници Савеза Србије за дизаое 
тегпва.“ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ССДТ 
др Милан В. Михајлпвић 

 
 
 


