
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 Београд, 26.01.2021.  

         Број: 40/21 
 

На основу члана 34. Пословника о раду Скупштине БСС и одлуке Управног одбора бр. 1-4/21 

од 05.01.2021. и дописом Генералног секретара бр. 5/21 од 06.01.2021. доносим  

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Констатујем да је у периоду одређеном за достављање Номинација за Председника БСС 

(25.01.2021. године до 12:00 часова) а у вези са изборним поступком за редовну изборну 

Скупштину, пристигло укупно 16 номинација за 2 кандидата. 

 

2. За Бранка Бановић пристигло је 7 номинација и то од следећих чланова БСС: 

Б.К.Константин, Б.К.Чивија, С.У. Тур де Фан, С.У. Вила Гала, Б.К. Бике М, П.Д.Б. Орловац 

и Б.К. Једнота. 

 

За Радимира Павловића пристигло је 9 номинација и то од следећих чланова БСС: 

Б.К. Рашка, Б.К.Полицајац, Б.К. Раднички, Б.К. Елите, Б.К. Боба, Б.К. Нови Сад, Б.К. Шид,  

Б.К. С-Тим и Б.К. Спартак.  

 

3. Констатујем да је од Б.К. Једнота у прописаном року пристигла номинација за Бранка 

Бановића без печата и потписа овлашћеног лица а да је у периоду после прописаног рока 

пристигла иста номинација са печатом и потписом те исту одбацујем као неважећу. 

Све остале номинације су уредне, достављене на меморандумима удружења са печатом 

удружења и потписом законских заступника. 

 

4. Констатујем да је за сваког кандидата пристигло више од Статутом прописаног минимума 

номинација чиме су се стекли услови за даље спровођење изборног поступка. 

 

Налаже се номинованим кандидатима да су складу са ставом 4. члан 34. Пословника о раду 

Скупштине у року од 7 дана односно закључно са 02. Фебруаром 2021. доставе: 

- Писану изјаву о прихватању кандидатуре     (у прилогу) 

- Писану изјаву да испуњава услове прописане Статутом БСС (у прилогу) 

- Спортску и личну биографију     (слободна форма) 

- Фотокопију личне исправе      (слободна форма) 

- Број фиксног и мобилног телефона и електронску адресу  (слободна форма) 

- Програм рада и развоја БСС за период од наредне 4 године (слободна форма) 

 

5. Закључак доставити номинованим кандидатима и Управном одбору БСС. 

6. Против овог закључка се може поднети жалба Управном одбору у року од 7 дана од дана 

дана пријема закључка. 

   
 

Генерални секретар 

     Саша Гајичић 


