
 

 

 
 
       

     
 

    

 

 

 

Образложење тачака Дневног реда за Скупштину 

 

1. Усвајање Предлога Пословника о раду Скупштине БСС и Предлога измена и допуна члана 17. и 

члана 27. Статута БСС 

 

 У прописаном року за Јавну расправу од стране чланова БСС није достављен ни један предлог 

за измену и допуну Нацрта новог Пословника о раду Скупштине БСС и за измену и допуну 

Нацрта измена и допуна члана 17. и члана 27. Статута БСС. 

 Управни одвбор је на седници одржаној 02.12.2020. године у складу са Статутом утврдио 

Предлог Пословника о раду Скупштине БСС као и Предлог измена и допуна члана 17. и члана 

27. Статута БСС које доставља Скупштини на усвајање. (материјали у прилогу) 

  

 Напомена: 

 У складу са Статутом БСС за усвајање Пословника од стране Скупштине потребна је већина од 

присутних чланова, док је за усвајање Измена и допуна Статута од стране Скупштине потребна 

већина од укупног броја чланова Скупштине. 

 

2.  Информације о заказивању редовне Изборне седнице Скупштине 

  

 05. Фебруара 2021 Председнику и свим изборним органима БСС истиче мандат од 4 године. У 

складу са Статутом месец дана пре истека мандата треба покренути изборне процедуре и 

сазвати Изборну Скупштину.  

 Управни одбор ће у прописаном року покренути изборне процедуре а узимајућу у обзир 

потребна времена за достављање кандидатура и остале радње, Изборна Скупштина се може 

одржати  половином фебруара месеца, а о тачном термину биће убрзo информисани. 

  

 Уколико у том периоду буде боља епидемиолошка ситуација односно буде могуће окупљање 

Изборну Скупштину ћемо тако и реализовати, што је свакако најбољи и најлакши начин. 

  

 Уколико на снази буде забрана окупљања Изборну Скупштину ћемо одржати електронским 

путем односно путем видео – конференције уз коришћење „zoom meeting“ апликације.  

 С тим у вези потребно је да донесемо такву одлуку. 

 

 Обзиром да је за избор Председника предвиђено тајно гласање – гласачки листићи а оно видео- 

конференцијом није изводљиво, потребно је такође донети и одлуку да гласање буде јавно. 

 

    Напомена: 

    За Суботу 12. Децембар од 10:00 до 11:00 часова  заказујем пробу за све који нису           

користили ZOOM апликацију и који сматрају да треба да је пробају. Све техничке параметре и 

даље инструкције биће Вам достављене ускоро a Канцеларија БСС стоји Вам на располагању за 

сва Ваша питања. 

  

             Председник 

                 Бранко Бановић  

Београд: 04.12.2020. 

Број: 243-1/2020 


