
 

 

 

Деловодни број 61/2022 

Датум 13.07.2022.год. 
 

На основу члана 32. Статута Кик бокс савеза Србије сазивам седницу Скупштине Кик бокс савеза 

Србије за суботу, 23. јул 2022. године која ће се одржати у Краљеву, улица Трг Јована Сарића 1, 

(општинска зграда) са почетком у 12 часова. 

 
За седницу предлажем следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Избор 3 члана радног председништва 

2. Избор Верификационе комисије 

3. Утврђивање кворума 

4. Усвајање Дневног реда Скупштине 

5. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине Кик бокс савеза Србије одржане 23.05.2021. 
године 

6. Усвајање оставке члана Управног одбора, Станке Пејовић 

7. Усвајање Извештаја о раду у 2021. години 

- усвајање финансијског извештаја 

- усвајање извештаја о активностима 

8. Предлог плана и програма активности Кик бокс савеза Србије за 2022. год. 

9. Предлог финансијског плана Кик бокс савеза Србије за 2022. год. 

10. Промена адресе седишта Кик бокс савеза Србије – са Маршала Бирјузова 50 на Теразије 35, 
Београд 

11. Учлањење у Балканску кик бокс федерацију (WAKO Балкан) 

12. Извештај председника Миодрага Јотића о ситуацији у Кик бокс савезу Србије 

13. Разно. 



 

 

 

 

Обавештавам вас да, на основу члана 18, члана 19 и члана 30. Статута Кик бокс савеза Србије, право 
присуства и право учешћа у раду Скупштине има ПО ЈЕДАН представник сваког клуба РЕДОВНОГ 
ЧЛАНА Кик бокс савеза Србије, који мора приложити ПИСМЕНО ПУНОМОЋЈЕ оверено од стране 
клуба (обавезан је потпис лица овлашћеног за заступање клуба и печат клуба) да исти може 
представљати на Скупштини. 

 

Образац ПИСМЕНОГ ПУНОМОЋЈА се налази у прилогу позива. Молим вас да исти предате 
Верификационој комисији КБСС приликом доласка на Скупштину. 

 
 

Присуство седници Скупштине је обавезно за сваки клуб. 
 
 

Уколико клуб није у могућности да има представника који ће присуствовати седници, лице 
овлашћено за заступање клуба је дужно да о томе пошаље канцеларији савеза (мејлом) обавештење 
најкасније до четвртка, 21. јула 2022. године до 12 часова. 

 
У Београду, 13.07.2022. 

 
 
 
 
 
 

С поштовањем, Кик бокс савез Србије 
Миодраг Јотић, председник 


