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УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНЕ ПРОЦЕДУРЕ  

КАНДИДОВАЊА И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА КСС 

 

На основу закључака VI седнице Скупштине КСС одржане дана 29. октобра 2016.  а 

поводом оставке Председника КСС Драгана Ђиласа, УО КСС је на својој седници бр. 32 

одржаној у петак 4. новембра 2016. на основу члана 56. тачка 16. Статута КСС, именовао 

Изборну комисију за спровођење процедуре кандидовања и избора за Председника КСС.  

Изборна комисија је на својој првој седници одржаној у уторак 9. новембра 2016. усвојила 

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ КАНДИДОВАЊА И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА КСС следеће садржине: 

 

1. Скупштина КСС на којој ће се извршити избор Председника КСС одржаће се у 

четвртак 15. децембра 2016. године. Место и време одржавања Скупштине биће 

накнадно објављени; 

2. Формулари за прикупљање потписа подршке за кандидатуру за Председника КСС 

биће достављени делегатима Скупштине КСС и постављени на интернет 

страници (сајту) КСС у четвртак 10. новембар 2016.; 

3. Рок за достављање кандидатура за Председника КСС са потписима подршке од 

стране делегата је до четвртка 8. децембра 2016. до 12 часова.  Кандидатуре се 

достављају Изборној комисији преко Секретаријата КСС. Кандидатура се сматра 

валидном уколико је за једног кандидата достављено најмање 7 (седам) формулара са 

потписима подршке од стране делегата Скупштине КСС; 

Рок до када су кандидати за Председника КСС обавезни да доставе краћу 

биографију, свој програм рада и листу од 4 (четири) кандидата за Потпредседнике  

и то по једног за сваки од ресора (мушку кошарку, женску кошарку, финансије и 

маркетинг, такмичење)  је до суботе 10. децембра  2016. Документација (краћа 

биографија, програм рада и листа четири Потпредседника) се доставља Изборној 

комисији преко Секретаријата КСС. Истог дана та документација за сваког кандидата 

доставља се делегатима Скупштине КСС и објављује на интернет страници (сајту) 

КСС; 

 

Напомена: Председника КСС се бира на период који се подудара са мандатом 

Скупштине КСС (до 21. фебруара 2019. године). 

 

4. Особа за контакт (додатне информације): 

Бошко Аџић, тел. 011 3400833, факс 011 3400835, моб. 064 8272716, мејл: adzic@kss.rs 

Председник Скупштине КСС    Председник Изборне комисије 

Мр Драган Гачић      Небојша Михаиловић 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Извод из Статута КСС  

 

Члан 62. 

Кандидата за Председника предлаже најмање 7 (седам) делегата Скупштине. 

Један делегат може да предложи само једног кандидата за Председника. 

Предлози се подносе Изборној комисији у писаној форми, најкасније 7 (седам) 

дана пре одржавања седнице Скупштине. 

Најкасније 5 (пет) дана пре одржавања Изборне Скупштине, кандидати за Председника 

обавезни су да  делегатима преко  Секретаријата КСС доставе,  кратку биографију,  своје  

програме рада, листу од 4 (четири)  кандидата за потпредседнике  и то по једног за сваки од 

ресора из члана 54. Статута. 

Председника КСС бира Скупштина  тајним  гласањем  а  и забран је онај кандидат који 

добије већину гласова од укупног броја делегата Скупштине. 

Пре гласања, кандидати за Председника имају право да делегатима Скупштине изложе  

свој програм  рада, као  и кратке  биографије њихових кандидата  за потпредседнике. 

 

 

Извод из Пословника о раду Скупштине КСС 

 

Члан 32. 

 Кандидата за Председника КСС предлаже најмање 7 (седам) делегата Скупштине. Један 

делегат може да предложи само једног кандидата за Председника. 

 Предлози се подносе Изборној комисији преко Секретаријату на прописаном обрасцу, 

најкасније 7 (седам) дана пре одржавања седнице Скупштине. 

 Предлог мора да садржи име и презиме кандидата као и име и презиме и својеручни 

потпис делегата који предлаже кандидата за Председника КСС. 

 

Члан 33. 

При гласању за Председника КСС, уколико има више од једног кандидата, листа се 

формира по азбучном реду презимена кандидата. 

Испод имена кандидата за Председника КСС налазе се италиком исписана, једно испод 

другог, имена и презимена његових кандидата за потпредседнике (са оснаком ресора за који се 

предлажу). 

Приликом гласања заокружује се само редни број испред имена кандидата за 

Председника КСС. Избором Председника КСС сматрају се изабраним и кандидати за 

потпредседнике које је он предложио. 

 

Члан 34. 

У случају да има више од два кандидата за Председника КСС, уколико у првом кругу 

гласања ни један кандидат не добије потребну већину, приступа се другом кругу у којем се 

гласаза ону двојицу кандидата који су у првом кругу добили највише гласова. Уколико ни тада 

ниједан кандидат не добије потребну већину, целокупна изборна процедура се понавља, 

обавезно са новим кандидатима или кандидатом. 

_________________________________________________________________________________ 


