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Нови Сад, 29. 12. 2021.

ОДРЖАНА
РЕДОВНА СКУПШТИНА ШАХОВСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Редовна Скупштина Шаховског савеза Војводине одржана је 29. децембра
2021. године, као и прошле године електронским путем, у складу са препорукама
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, због ванредних околности
изазваних епидемијом.
За РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ШСВ предложен је и са 32 гласа ЗА, 1 уздржан
(Синиша Гајчин) и без против изгласан следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1) Усвајање записника са редовне Скупштине ШСВ одржане 29. 12. 2020. године.
2) Усвајање извештаја о раду ШСВ за 2020. годину.
3) Усвајање Финансијског извештаја ШСВ за 2020. годину.
4) Извештај Надзорног одбора о раду и пословању ШСВ у 2020. години.
5) Разно.
* * *
С обзиром да је крајњи рок за доставу гласова делегата Скупштине ШСВ био
29.12.2021. године Председник ШСВ Зоран Станимировић је у функцији
председавајућег Скупштине ШСВ дана 29. децембра 2021. године у просторијама
ШСВ у присуству генералног секретара ШСВ Данка Бокана и техничког секретара
ШСВ Петра Миличевића констатовао да је у раду Редовне Скупштине ШСВ
учествовало 33 овлашћена делегата (од укупно 58) који су на званичне мејлове
ШСВ доставили своје гласове по свим тачкама дневног реда. У вези са тим
Председник ШСВ је напоменуо да у складу са важећим Пословником о раду
Скупштине ШСВ у ванредним околностима изазваних епидемијом и у другим
ванредним ситуацијама када је отежано окупљање чланова Скупштине, Скупштина
ШСВ се може одржати електронским путем (електронском поштом, ЗУМ
апликацијом или путем неке друге апликације). Ако се седница Скупштине
одржава електронским путем, сматра се да је одлука донета уколико добије више
од 50% укупног броја гласова у Скупштини ШСВ.
Од 58 делегата, 33 је гласало по свим тачкама дневног реда - 32 гласа ЗА, 1
глас узддржан (Синиша Гајчин) и без против.
ЗА ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ШСВ
Данко Бокан с.р.

