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Број: 06/2017  

Нови Сад, 03. фебруар 2017. 

 

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ 

ШАХОВСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

  На 13. седници Извршног одбора Шаховског савеза Војводине донета је одлука 

да се РЕДОВНА СКУПШТИНА  Шаховског савеза  Војводине  одржи у недељу 12. 

фебруара 2017. године у Каћу, у мотелу «Оморика» улица Светосавска 45а, са 

почетком од 16.00 часова. 

 

За РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ШСВ предлаже се следећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1) Избор радних тела Скупштине ШСВ: 

     а) Радног председништва, 

     б) Записничара и два оверивача записника, 

     в) Верификационе комисије. 

2) Усвајање Записника са претходне Скупштине ШСВ. 

3) Усвајање предлога Статута ШСВ усклађеног са новим  Законом о спорту. 

4) Усвајање Извештаја о раду ШСВ између две Скупштине ШСВ. 

5) Усвајање Финансијског извештаја и Извештаја Надзорног одбора о материјално-

финансијском пословању ШСВ за 2015. г. 

6) Информација у вези дешавања у Шаховском савезу Србије у протеклом периоду 

између две Скупштине ШСВ. 

7) Разно. 

 



 

 

НАПОМЕНА: По члану 23. Статута ШСВ:  
Скупштину сачињавају представници Општинских шаховских савеза, Градских 

шаховских савеза, представник клубова из појединих општина где нема Шаховског 

савеза и клубови Првих лига. 

Општински и Градски шаховски савези до 5 (пет) клубова дају по 1 (једног) 

представника за Скупштину, Општински и Градски шаховски савези са преко 5 (пет) 

до 10 (десет) клубова дају по 2 (два) представника,  

Општински и Градски шаховски савези са преко 10 (десет) клубова дају по 3 (три) 

представника,  

Шаховски савез Новог Сада даје 4 (четири) представника за Скупштину и по једног 

представника дају клубови Прве лиге Србије за мушкарце и Прве лиге Србије за жене.  

Клубови из општина које немају Савез, делегирају једног заједничког представника, 

већином гласова клубова из те општине.  

Мандат представника у Скупштини траје 4 (четири) године изузев представника 

клубова Првих лига Србије чији мандат траје за време док је клуб члан Прве лиге 

Србије. 

Представници у Скупштини ШСВ могу бити бирани више пута. 

 

У раду Скупштине ШС Војводине могу да учествују само овлашћени делегати 

Скупштине ШСВ. Моле се сви овлашћени делегати да канцеларији ШСВ потврде своје 

учешће, а своја писмена овлашћења доставе пре почетка Скупштине ШСВ. Материјали 

за Редовну Скупштину ШСВ биће благовремено достављени. 

Овлашћеном делегату Скупштине ШСВ припадају путни трошкови, а 

организатор обезбеђује ручак. 

Све додатне информације можете добити преко канцеларије ШСВ на бројеве 

телефона: 021/420-378 или 021/572-238, као и на сајту ШСВ: www.vojvodinachess.net 

 

 

 

Са спортским поздравом!                   Председник ШСВ 

            Доц. др Мирослав Копања с.р. 

 


