
   U mejlu od pre par dana tačno sam objasnio šta je neophodno po Statutu 

BSS da bi se sazvala vanredna Skupština, samo je trebalo pročitati. 

Umesto toga poslali ste klubovima ( ne mislim ovde na potpisnika ovog 

pisma Acu Stankovića, zna se ko je to uradio ) da potpišu pismo koje sam 

ja nepotpisano dobio pre par dana, puno pretnji i ucena. Pismo koje su 

potpisali klubovi nije zahtev za Skupštinu već neiživljeni kompleksi, i još se 

sve to objavljuje na sajtu BSSa valjda kao zvaničan dokument. Klubovi 

pored ostalog potpisuju zahtev da Skupština bude održana 15og 

novembra, a meni Gensek to prosleđuje 13og, i neko  misli da je to uredan 

zahtev za Skupštinu. Napomenuo  sam I opet ponavljam, ako mejl niste 

poslali meni lično kao da ga niste ni poslali. 

   Drugo, u pismu se navodi da iza ovoga zahteva stoji sedam klubova. Kao 

što znate, a valjda znate, zahtev u ime kluba sa pečatom I potpisom može 

da pošalje samo zastupnik kluba. U slučaju kluba Vrnjačka banja to nije 

slučaj, a pismo Niškog bridž kluba I ne postoji. I još važnije, dva sata pre 

nego što sam I saznao za ovo pismo pričao sam sa Mihajlom Filipovićem 

gde mi je napomenuo da mu je traženo da se izjasni u vezi Skupštine na 

šta je on odgovorio da u sadašnjoj situaciji ne vidi razloga za žurbu. Znači 

nije tačno da je podržao održavanje Skupštine u ovim uslovima, a pogotovu 

ne elektronske. 

   Treće, prava I dužnosti Predsednika ( zastupnika ) sportskog udruženja I 

VD Predsednika ili privremenog Predsednika ( ili kako god da se to zove ) 

su potpuno ista. Prava I dužnosti zastupnika sportskog udruženje po 

Zakonu o sportu izjednačena su sa pravima I obavezama direktora u 

privrednom društvu. Prava I dužnosti direktora I VD direktora su istovetna. 

Da vas je zanimalo ovo bi ste pročitali, a ne pričali koješta da nemam prava 

da sazivam redovnu nego samo izbornu Skupštinu. A Skupštine sazivam 

kao Predsednik Skupštine, a ne kao VD Predsednika Saveza, ni to ne 

znate. 

   Ovakve manipulacije ( da ne upotrebim neku težu reč ) prirodno stvaraju 

odbojnost kod mene da prihvatim iole normalan predlog ( a do sada ga nije 

bilo ) od inicijatora cele ove stvari. 



    I pošto već treći put objašnjvam osnovne stvari nekome ko izgleda neće 

ili ne može da shvati više neću da polemišem. Oglašavaću se samo 

zvanično po zahtevu za održavanje Skupštine kada za to budu ispunjeni 

uslovi predviđeni Statutom. Tada I samo tada zakazaću Skupštinu u 

klasičnom format u rokovima predviđenim Statutom. Elektronska Skupština 

kako neko predlaže putem mejla omogućava mnoge manipulacije. 

Pogotovu što se predlaže da se mejlovi šalju Genseku I klubovima ( 

Predsednik Skupštine valjda I ne postoji ), a ja baš nemam poverenja u 

dobru volju inicijatora ( opet ponavljam, ne mislim na Acu Stankovića ). 

   Možda se ne bih ni ni sada oglašavao na ovaj način ali video sam da je 

pismo objavljeno na sajtu BSS, pa valjda ja kao Predsednik Skupštine I VD 

Predsednika Saveza imam pravo da tražim da se I moj odgovor objavi na 

sajtu BSS. 
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