
2. 

Члановима Заједнице атлетских 

судијаАтлетског савеза Централне 

Србије 

 Послато:  меилом  

Број страна:  1  

Датум:  10.11.2021.  

Заводни број:   

 

На основу члана 40. ст. 2. у 3, чл. 55.став 3.тачка 1.члан 98.ст.3 и члана  102.Закона о 

спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016)  и члана 61 став 2Статута 

Атлетског савеза Централне Србије,сазивам редовну изборну седницу Заједнице 

атлетских судијаЦентралне Србије, која ће се, у складу са Уредбом о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 одржатиелектронским путем 

преко званичних мејл адреса чланова Заједнице атлетских судијаАтлетског савеза 

Централне Србије, дана20.10. 2021. године у периоду од 8 до 15 сати, са следећим   

ДНЕВНИМ РЕДОМ  

1.Доношење Одлуке о избору Председника  Скупштине Заједнице атлетских судија 

Атлетског савеза Централне Србије, предлог одлуке се доставља у прилогу.  

УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ:  

Чланови Скупштине (заступник члана Организације лице које има писано 

овлашћење заступника члана Организације изјашњавају се дана 10.11. 2021, године у 

периоду од 9 до 16 сати тако што ће са своје мејл адресе на коју су примили овај позив 

за Скупштину послати одговор (reply) на мејл адресу m.tanasijevic@yahoo.com са које 

су примили овај позив за  Скупштину , 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  

Име и презиме заступника    судијске организације која гласа. 

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 

Законом о спорту највиши орган Заједнице атлетских судијаАтлетског савеза 

Централне Србије, изменом Пословника о раду Скупштине регулише начин одржавања 

електронских седница, да би се након тога, скупштина одржала по усвојеним 

правилима електронска седница на којој би се донеле потребне одлуке.Заједнице 

атлетских судијаАтлетског савеза Централне Србије заснована на слободи удруживања 

својих чланова и најдемократскији начин је да се чланови Заједнице атлетских 

судијаАтлетског савеза Централне Србије изјасне да ли су за могућност да се седнице 

Скупштине Заједнице атлетских судијаАтлетског савеза Централне Србијеизузетно 

одржавају и електронским путем.   

С поштовањем   Миодраг   Танасијевић 

 

mailto:m.tanasijevic@yahoo.com

