
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Београд, 06.01.2021. 

          Број: 5/21 

 

Бициклистичким клубовима/организацијама  

члановима Бициклистилког савеза Србије 

 

  

Предмет: Отварање изборног поступка за редовну изборну Скупштину  
 

 

 

Поштовани,  

 

обавештавам Вас да је Управни одбор БСС на седници одржаној 05.01.2021. године у складу са 

Статутом и Пословником о раду Скупштине донео одлуку о отварању изборног поступка за 

избор Председника и чланова Надзорног одбора БСС. (одлука у прилогу).  

 

С тим у вези позивам све заинтересоване да у складу са општим актима БСС и Законом о 

спорту номинују своје кандидате. 

  

Рок за достављање номинација је 25. Јануар 2021. гдине до 12:00 часова. 

 

Овим дописом скрећем пажњу на акте БСС као и на Закон о спорту који су од значаја за 

спровођење изборног поступка у БСС. 

 

Статут БСС – доступан на интернет презентацији БСС  

http://bss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Statut-Biciklisti%C4%8Dkog-saveza-Srbije.pdf 

 

Пословник о раду Скупштине БСС – доступан на интернет презентацији БСС  

http://bss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Poslovnik-o-radu-Skup%C5%A1tine-

Biciklisti%C4%8Dkog-saveza-Srbije.pdf 

 

Закон о Спорт – доступан на интернет презентацији БСС 

http://bss.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zakon-o-sportu-2016..pdf 

 

Молим Вас да приликом номиновања кандидата доставите и њихове контакт податке (адресу, 

број фиксног и мобилног телефона, е-маил адресу) како би омогућили непосредан контакт са 

кандидатом. 

  

Такође Вас молим да номинације за Председника и номинације за члана Надзорног одбора 

достављате појединачно, односно засебно за сваког кандидата.  

 

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

и овереним печатом члана БСС.  

 

http://bss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Statut-Biciklisti%C4%8Dkog-saveza-Srbije.pdf
http://bss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Poslovnik-o-radu-Skup%C5%A1tine-Biciklisti%C4%8Dkog-saveza-Srbije.pdf
http://bss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Poslovnik-o-radu-Skup%C5%A1tine-Biciklisti%C4%8Dkog-saveza-Srbije.pdf
http://bss.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zakon-o-sportu-2016..pdf


Номинације се достављају Бициклистичком савезу Србије са назнаком за избор.               

(навести функцију за коју се кандидат предлаже) на:  

Адреса: Бициклистички савез Србије, Теразије 35/I, 11000 Београд  

е-маил: office@bss.rs  

или лично на адресу савеза. 

 

Посебно Вам скрећем пажњу на придржавање рокова који су одређени за поједине фазе 

изборног поступка као и на испуњеност услова кандидата које предлажете прописаних 

Статутом и Законом о спорту.  

 

За избор Председника:  

Члан 35. Пословника о раду Скупштине: 

 

Позивним писмом а на основу одлуке Упрваног одбора којом је започео изборни процес, 

Генерални секретар односно Председник изборне комисије обавештава чланове Скупштине 

БСС да номинију кандидата за Председника.  

Номинације се достављају Канцеларији БСС са назнаком за избор. 

Номинације које пристигну ван прописаних рокова одбацују се као неважеће. 

Уколико је за једног кандидата пристигло најмање 5 номинација чланова Скупштине БСС иста 

се сматра пуноважном, и Генерални секретар односно Председник Изборне комисије позивају 

писаним путем тог кандидата да се изјасни о прихватању кандидатуре тако што ће у року од 7 

дана доставити следећа документа: 

 - Писану изјаву о прихватању кандидатуре 

 - Писану изјаву да испуњава услове прописане Статутом БСС  

 - Спортску и личну биографију  

 - Фотокопију личне исправе  

 - Број фиксног и мобилног телефона и електронску адресу 

 - Програм рада и развоја БСС за период од наредне 4 године  

 

За избор члана Надзорног одбора:  

 

Члан 39. Пословника о раду Скупштине: 

 

Позивним писмом а на основу одлуке Упрваног одбора којом је започео изборни процес, 

Генерални секретар односно Председник изборне комисије обавештава чланове Скупштине 

БСС да номинију кандидата за члана Надзорног одбора.  

Члан Скупштине може номиновати само једног кандидата за члана Надзорног одбора. 

Номинације се достављају Канцеларији БСС са назнаком за избор. 

Номинације које пристигну ван прописаних рокова одбацују се као неважеће. 

На основу пристиглих номинација Генерални секретар односно Председник Изборне комисије 

позивају писаним путем тог кандидата да се изјасни о прихватању кандидатуре тако што ће у 

року од 7 дана доставити следећа документа: 

 - Писану изјаву о прихватању кандидатуре 

 - Фотокопију личне исправе  

 - Број фиксног и мобилног телефона и електронску адресу 

 

Указујем још једном да је рок за достављање номинација 25. Јануар 2021. до 12:00 часова.  

 

За све потребне информације можете се обратити на телефон: 011/3234616  

или на е-маил: office@bss.rs. 

 

  

        

Генерални секретар 

             Саша Гајичић 

mailto:office@bss.rs

