
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Београд 06.12.2018 

           Број: 68/18 

 

 
У складу са чланом 27.Статута БСС Представници придружених чланова БСС бирају се на изборним 

зборовима које сазива Председник БСС, у складу са Одлуком о изборима коју доноси Управни Одбор 

БСС. 

 

Управни одбор Бициклистичког савеза Србије на својој седници одржаној 05.12.2018. у Београду 

донео је: 

 

Одлука о избору Представника придружених чланова за Скупштину  

Бициклистичког савеза Србије: 

 

За координацију процеса избора, спровођење избора, утврђивању пуноважности кандидатура и 

утврђивању листе кандидата који испуњавају услове састављену по презимену и имену, азбучним 

редом, именује се трочлана комисија у саставу: Ранко Марић – Председник, Александра Вантовић – 

члан и Саша Гајичић – члан. 

 

Управни одбор на основу извештаја о статусу чланова БСС констатује да БСС има 25 придружених 

чланова. Управни одбор констатује на основу наведеног стања да број Представника придружених 

чланова који сачињавају Скупштину БСС износи 5. 

 

Сваки придружени члан БСС има право да номинује једног кандидата за Представника придружених 

чланова за Скупштину БСС.  

Номинација се истиче дописом придруженог члана БСС потписаним од стране овлашћеног лица за 

заступање и овереним печатом члана до рока прописаног овом одлуком. 

Приликом номиновања кандидата потребно је доставити њихове податке: презиме и име, поштанску 

адресу, број фиксног или мобилног телефона и е-маил адресу. Уколико тражени подаци нису наведени 

кандидатура ће се сматрати неважећом. 

 

Номинације треба доставити на: Бициклистички савез Србије, Теразије 35/I, 11000 Београд, Факс: 

011/3234616, е-маил: office@bss.rs. Достава на било који од наведених начина сматра се пуноважном. 

 

Рок за достављање номинација је Среда 12. Децембaр 2018. године до 14:00 часова. 

 

Изборним збором председава Председник БСС.  

Да би изборни збор могао пуноправно да ради и одлучује мора постојати кворум, више од половине 

придружених чланова. Уколико није присутна већина придружених чланова, Председавајући одлаже 

Изборни збор за нови термин који ће се накнадно одредити.  
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У складу са чланом 27.Статута БСС представници придружених чланова се бирају већином присутних 

гласова. 

 

Гласање се врши преко гласачких листића, на којима је штампана листа кандидата по азбучном реду, и 

то заокруживањем редног броја испред имена кандидата. Сваки придружени члан заокружује онолико 

кандидата колики је број бираних Представника. Гласачки листић се сматра неважећим уколико је на 

гласачком лисићу заокружен већи или мањи број бираних представника или уколико се из гласачког 

листића не може јасно утврдити за ког кандидата је дат глас. Изабраним се сматрају они кандидати 

који добију највише гласова. У случају да је за последње место Представника већи број кандидата са 

истим бројем гласова, за наведене кандидате ће се поновити гласање. Уколико ни након поновљеног 

гласања представник није изабран, Председник ће изабрати Представника од наведених кандидата. 

 

Позив за Изборни збор са дневним редом и утврђеном листом кандидата који испуњавају услове биће 

достављена придруженим члановима БСС најмање 2 дана пре одржавања Изборног збора. 

 

 

Прилог: Листа Придружених чланова 

 

 

 

 

 

 

 

          Председник 

 

                Бранко Бановић 
 


