
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-     Делегатима Скупштине КС Србије 
/ 2016 – 2020 / 

 

  

 
 

   

  Београд, 09.12.2020.год. 

Број:163/20 
 
 
 

На основу чл. 55. став 1. и чл. 57. став 3. Закона о спорту и чл. 33. став 1. и чл. 34. ст. 1. Статута 
Куглашког савеза Србије, сазивам ванредну седницу Скупштине Куглашког савеза Србије, 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 Одлуком Владе 
Републике Србије о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-
19 на територији града Београда ("Службени гласник РС", бр. 98 од 10. јула 2020, 111 од 28. 
августа 2020 - др. уредба) одржати електронским путем преко званичних мејл адреса Савеза и 
чланова Савеза, дана 18. децембра 2020. године у периоду од 8 до 15 сати, са следећим  
 

ДНЕВНИМ РЕДОМ 
 

1. Доношење Одлуке о допуни Пословника о раду Скупштине Куглашког савеза Србије – 
предлог одлуке се доставља у прилогу.  

2. Утврђивање термина одржавања Изборне скупштине Куглашког савеза Србије, на основу 
члана 30, ст. 1 и 2 Статута Куглашког савеза Србије. 

 
УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ:  
 
Чланови Скупштине (заступник члана Савеза или лице које има писано овлашћење заступника 
члана Савеза) изјашњавају се дана 18. децембра 2020, године у периоду од 8 до 15 сати тако што 
ће са своје мејл адресе на коју су примили овај позив за Скупштину послати одговор (reply) на 
мејл адресу Куглашког савеза Србије са које су примили овај позив за Скупштину (kssfiq@mts.rs), 
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). 

 
 Председник КСС 

Урош Драгојловић, проф. 

 



Образложење за одржавање електронске седнице  
 

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 
града Београда. На редовне седнице Скупштине КСС се у складу са Статутом КСС и Пословником о 
раду Скупштине поред чланова Скупштине позивају и чланови појединих органа и радних тела 
КСС, а седнице су јавне. То подразумева могуће позивање и присуство више од 300 лица, што у 
постојећим условима значи озбиљно угрожавање њиховог здравља. Ни Закон о спорту ни Статут 
КСС нису, међутим, уредили питање како се одржавају седнице органа Куглашких удружења и 
савеза у условима ванредног стања, ванредних ситуација (епидемије, елементарне непогоде) и 
сличним ситуацијама. Проблем је што се седница скупштине КСС 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 од 
стране Министарства омладине и спорта. Због тога сматрам да је једини излаз из постојеће 
„правне празнине“ да Скупштина КСС, која је у складу са Законом о спорту највиши орган Савеза, 
изменом Пословника о раду Скупштине регулише начин одржавања електронских седница, да би 
се након тога, до краја године одржала по усвојеним правилима електронска седница на којој би 
се донеле потребне одлуке из члана 55. став 3. тач. 2) и 3) Закона о спорту. Куглашки савез Србије 
је заснован на слободи удруживања својих чланова и најдемократскији начин је да се чланови 
Савеза изјасне да ли су за могућност да се седнице Скупштине КСС изузетно одржавају и 
електронским путем.  
Сматрамо да је здравље и безбедност свих чланова Скупштине, њихових ближњих и свих лица са 
којима сарађују на првом месту, у односу на било који други интерес или потребу.  
 
Уз Куглашки поздрав,  
_______ 
 


