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КК СЛОГА КРАЉЕВО – ПОЗИВ ЗА ИЗБОРНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ КЛУБА 

 Поштовани,  

 Обавештавамо Вас да ће се дана 07.08.2018.године, са почетком у 17.00 часова, у 

Краљеву, у сали 1 Скупштине Града Краљево, одржати изборна седница Скупштине КК 

Слога. 

 У складу са одредбама Статута клуба и закључцима претходне седнице 

Скупштине, између осталих, разматраће се и следеће тачке дневног реда: 

- Избор Председника клуба, чланова Управног одбора и Надзорног одбора клуба; 

- извештај о раду клуба за период 2013.-2018.година; 

У складу са одредбама Статута КК Слога, позивам Вас да благовремено, а 

најкасније до 01.08.2018.године, административној канцеларији клуба доставите, уколико 

то желите, Ваше предлоге кандидата. Кандидатуре се искључиво достављају на 

приложеном овереном обрасцу, потписане од стране предлагача и предложених 

кандидата. Можете предложити најмање 5 а највише 14 кандидата за чланове Управног 

одбора, као и кандидате за председника и 2 члана Надзорног одбора. Једано лице не може 

истовремено бити предложено за различите органе управе. Један делегат може бити 

предлагач највише 1 кандидатуре за Председника, 1 кандидационе листе за чланове УО и 

1 кандидационе листе за чланове НО. Једну листу мора предложити најмање 5 делегата. 

Оверен образац кандидационих листа може се преузети у административној канцеларији 

клуба. 

Председник Скупштине ће, заједно са радним телом за припрему седнице 

Скупштине, најкасније до 02.08.2018.године, сачинити извештај о предложеним листама и 

доставити га свим члановима Скупштине, као и листу делегата Скупштине која се до 

седнице Скупштине не може мењати. Достава се врши објавом на сајту http://kksloga.com , 

огласној табли клуба и по захтеву делегата електронском поштом. 

Напомињем да могу бити предложени само кандидати који испуњавају услове и 

немају сметње прописане важећим одредбама Закона о спорту (чл.33.) и Статута КК Слога 

(чл.30.). 

Све потребне документе и информације можете преузети са сајта http://kksloga.com , 

у канцеларији клуба радним даном од 09-14 часова или по захтеву мејлом. 
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Прилог: одлука о сазивању изборне седнице Скупштине КК Слога са предлогом 

дневног реда, објашњење поступка подношења кандидатура и оверени обрасци 

кандидационих листа; 

У Краљеву, 23.07.2018.године                                             КК Слога Краљево 

                          И.Кнежевић, председник 

 


