ИЗЈАВА
Ја _________________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу
изјављујем да ни по једном основу нисам у сукобу интереса у односу на члан 33. став
2. и члан 99. став 5. Закона о спорту (Сл. гласник 10/2016), као кандидат за место
председника Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине .
У _______________________, _________. 2017. г.
____________________
Потпис

*************************************
Прилог: члан 33. став 2. Закона о спорта
члан 99. .став 5 Закона о спорту
Члан 33., став 2.
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.
Члан 99., став 5.
Председник управе или заступник националног гранског спортског савеза или другог националног спортског
савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у области спорта, осим управе
Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког
завода и Покрајинског завода
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