КК СЛОГА 1949 КРАЉЕВО-BC SLOGA 1949 KRALJEVO- SERBIA
1949

kksloga@sbb.rs, tel/fax +381 36 323 146

На основу чл.45.Статута КК Слога, чл.27. и чл.28.Пословника о раду Скупштине
КК Слога и одлуке о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине КК Слога од
23.07.2018.године, свим делегатима Скупштине КК Слога достављам следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ
1. У року одређеном у одлуци о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине
КК Слога, односно, до 02.08.2018.године, поднета је једна кандидациона
листа за избор Председника клуба и једна кандидациона листа за избор
чланова Управног одбора. Предлога за избор чланова Надзорног одбора
није било.
2. На јединој поднетој кандидационој листи за избор Председника клуба, за ову
дужност је предложен Урош Матић из Краљева, а предлагачи су: Урош
Матић, Бојан Гицић, Милош Мијајловић, Ђорђе Гуџулић и Драган Вулић.
3. На јединој поднетој кандидационој листи за чланове Управог одбора клуба
предложени су: Ненад Стевановић, Зоран Јаношевић, Бошко Пешовић,
Славољуб Рашковић, Драган Вулић, Дејан Ћајић, Драшко Величковић,
Кристина Марковић и Данило Јованов. Предлагачи су: Урош Матић, Бојан
Гицић, Милош Мијајловић, Ђорђе Гуџулић и Драган Вулић.
4. Констатујем да су кандидатуре поднете благовремено и са потребним
предложеним бројем кандидата (за чланове Управног одбора).
5. Констатујем да поднете кандидационе листе имају следеће недостатке и
нејасноће:
- обе кандидационе листе нису поднете на прописаном обрасцу и не садрже
потписе предложених кандидата нити изјаве да немају сметњи за избор
у органе управе клуба у смислу чл.33.Закона о спорту и чл.30.Статута
КК Слога,
- предложени кандидат за Председника клуба Урош Матић је истовремено и
члан органа управе - председник надлежног регионалног кошаркашког
савеза,
- предложени кандидат за члана Управног одбора Ненад Стевановић је
истовремено и члан управних органа – председник клуба, односно,
заступник друге спортске организације – другог клуба,
- предложени кандидати за чланове Управног одбора Драган Вулић и
Дејан Ћајић су формално већ чланови истог чији мандат траје до јуна
2019.године,
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за остале предложене кандидате нису уз кандидационе листе достављене
биографије или други подаци на основу којих би било могуће утврђивање
постојања евентуалних сметњи за избор;
У циљу отклањања наведених недостатака позивам предлагаче да поднете
кандидационе листе допуне или измене до 06.08.2018.године и то:
- достављањем својеручно потписаних изјава свих предложених
кандидата да су упознати са одредбама чл.33.Закона о спорту и
чл.30.Статута КК Слога и да немају сметњи за избор у органе управе КК
Слога у смислу наведених законских и одредби Статута,
- достављањем писаних оставки Драгана Вулића и Дејана Ћајића на месту
чланова Управног одбора КК Слога – како би формално-правно био могућ
поновни избор истих, повлачењем кандидатуре за наведене кандидате или
предлагањем других кандидата уместо наведених;
Од надлежних тела КСС затражено је да клубу што хитније доставе
консултативно мишљење да ли предложени кандидати Урош Матић и Ненад
Стевановић-као чланови органа управе других спортских организација имају
сметњи у смислу чл.33.Закона о спорту;
Како би формално-правно био могућ избор Председника, а имајући у виду
да мандат садашњег Председника клуба траје до јуна 2019.године, овим
путем обавештавам све делегате Скупштине КК Слога да подносим
оставку на место Председника клуба и да иста производи правно дејство од
тренутка избора новог Председника и записнички констатоване
примопредаје дужности;
Обавештавам све делегате Скупштине КК Слога да су формално-правно
постојећи чланови Управног одбора клуба Ненад Нерић, Зоран Мрвић, Драган
Вулић и Дејан Ћајић, чији мандат траје до јуна 2019.године, док је Саша
Чубрило поднео оставку на месту члана Управног одбора на седници
Скупштине одржане 24.05.2018.године. Како би био могућ избор нових чланова
Управног одбора потребно је да горе наведени чланови истог до ванредне
седнице Скупштине или на истој поднесу оставке или од стране Скупштине
буду разрешени наведене дужности, како би правно био могућ избор нових
чланова Управног одбора.
-

6.

7.

8.

9.

10. У прилогу одредбе чл.33.Закона о спорту, са напоменом да чл.30.Статута клуба
садржи идентичне одредбе;
11. Ово обавештење огласити на огласној табли, званичном сајту kksloga.com,
facebook страници KK Sloga Kraljevo, у писаној и електронској форми
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представнику предлагача достављених кандидационих листа и електронском
поштом делегатима који су тај облик доставе тражили.

Организације у области спорта
Спортске организације
Члан 33.
Ради обављања спортских активности и спортских делатности спортска
организација може се основати као удружење (у даљем тексту: спортско удружење) или
као привредно друштво (у даљем тексту: спортско привредно друштво), у складу са овим
законом, а на питања која нису уређена овим законом примењују се општи прописи о
удружењима, односно привредним друштвима.
Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и
ликвидационог управника спортске организације не могу бити следећа лица:
1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници,
запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу
такмичења;
2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно
службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу
политичке странке;
4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
6) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа,
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда,
уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и
стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или
јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;
7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу
са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.
У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у
спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

У Краљеву, 02.08.2018.године

КК Слога
И.Кнежевић, председник

