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(I) 
ПОТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА  

ЗА ИЗБОР СТАРЕШИНЕ САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 
 

Немања Галетић, рођен  1993. године, живи у Бечеју. По занимању је доктор медицине 
и има знање енглеског и немачког језика, нижи ниво. Члан је одреда извиђача „Иво Лола 
Рибар“ из Бечеја а укупно у извиђачкој организацији 18 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: У матичном одреду „Иво Лола Рибар“ из 
Бечеја вршио је функције: водник, вођа чете, помоћник начелника и начелник. Тренутно је члан 
старешинства Савеза Извиђача Војводине и члан Надзорног одбора Савеза Извиђача Србије. 
Носилац је звања "Извиђач орао" и добитник одликовања "Сребрни знак" Савеза  Извиђача 
Војводине. У једногодишњем мандату вршио је функцију председника "Клуба Уједињених 
Нација" медицинске школе. 

Лична мотивација кандидата: Као дугогодишњи члан организације стекао сам искуство 
и знање у организацији и руковођењу активностима и у раду одреда, а као члан Надзорног 
одбора СИС упознат сам са тренутним стањем Савеза и сматрам да личним залагањем и уз 
свесрдну подршку свих чланова Савеза могу  још више унапредити како рад савеза тако и 
јединица које га чине. 

Кандидат за старешину Савеза извиђача Србије је доставио програм рада. 
Немања Галетић је кандидат одреда извиђача „Иво Лола Рибар“ из Бечеја. 
 
 
Ненад Јовановски, рођен  1986. године,  живи на релацији Јагодина/Београд/Ниш. По 

занимању је струковни инжењер пољопривреде и координатор Канцеларије за младе 
Јагодина. Говори енглески језик  виши ниво а немачки нижи.  Члан је одреда извиђача "Лола" 
из Ниша, а укупно у  извиђачкој организацији 23 године. 

Професионално и лично искуство кандидата: Искуство у управљању организацијама и 
програмима за децу и младе, Координатор Канцеларије за младе Јагодине, члан Савета за младе 
Републике Србије, Координатор тематске групе за развој активизма и активно учешће младих 
Савета за младе РС, сарадник Европског скаутског региона за област развоја партнерстава.  
У Савезу извиђача Србије: члана тима за међ. сарадњу (2006-2014), начелника за информисање 
(2014-2015), начелника Савеза (2015-2018) и члана радне групе за унапређење Програма (2018-
). 
           Лична мотивација кандидата: Од 1996. године сам активан члан организације и до сада 
сам кроз различите улоге и на различитим нивоима доприносио остваривању наше Мисије. 
Сматрам да сам оспособљен професионално и да са својим добрим међуљудским вештинама, 
позитивним ставом и добрим односима са извиђачима из Србије и региона могу да и даље 
доприносим раду Савеза кроз ову најодговорнију функцију у Савезу. Током профеионалног рада 
и рада у Савезу развио сам партнерства у Србији и региону која могу значити даљем развоју 
Савеза. 

Кандидатуре кандидат за старешину Савеза извиђача Србије је доставио програм рада. 
Ненад Јовановски је кандидат одреда извиђача "Лола" из Ниша. 
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(II) 
ПОТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНЕ  САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 
 

Жељко Валковић, рођен је 1968. године и живи у Београду. По занимању је 
програмер, поседује знање енглеског језика, нижи ниво. Члан је одреда извиђача "Пантер" из 
Београда, а укупно у  извиђачкој организацији 35 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: У професионалном раду имам искуства 
у руковођењу и раду са људима. У претходном сазиву био сам члан Старешинства СИС-а, Члан 
сам надзорног одбора СИБ-а. 

Лична мотивација кандидата: С обзиром да сам био члан Старешинства СИС-а у 
претходном сазиву, уочио сам доста мањкавости у самом систему и сматрам да могу да 
допринесем да се побољша стање у самом Савезу. 

Жељко Валковић је кандидат Савеза извиђача Београда. 
  
 
 Елеонора Веин, рођена 1970. године, живи у Нишу. По образовању дипломирани 

инжењер архитектуре  и  мастер – архитекта, поседује знање енглеског и француског језика, 
средњи ниво.Чланица је одреда извиђача "Вожд Карађорђе" из Ниша, а укупно у  извиђачкој 
организацији 42 године. 

Професионално и лично искуство кандидата: Незапослена. Неудата, без деце, у 30-
огодишњој ванбрачној заједници. Неформално радно искуство у својој струци и у сфери 
неформалног образовања деце и младих. Изузетно висок ниво вештина вербалне и невербалне 
комуникације, усмене и писане. Користи рачунар. Систематична и темељна, врло одговорна, 
тимски орјентисана, принципијелна, пожртвована. Члан Управе  Одреда, била начелник СИГ 
Ниша и СИС, вођа Инстр. групе СИС, међународно врло активна. 

Лична мотивација кандидата: Јачање капацитета националног Старешинства у погледу 
квалитетног праћења и усмеравања програмског и организационог развоја и функционисања 
СИС. Реновирање и јачање међугенерацијске и међуполне хомогености, комуникације и 
сарадње унутар органа СИС и на нивоу целокупног кадровског система у Организацији. 
Системско структуирање система вредности и принципа унутар СИС. 

Елеонора Веин је кандидат одреда извиђача „Вожд Карађорђе“ из Ниша. 
 
 
Предраг Ђорђевић, рођен 1976.године, живи у Београду. По занимању дипломирани 

инжењер производног менаџмента, говори енглески језик, средњи ниво. Члан је одреда 
извиђача "Бреза" из Београда, а укупно у  извиђачкој организацији 31 годину. 

Професионално и лично искуство кандидата: Професионално управљање, руковођење и 
организовање рада тимова и запослених, организовање обука, тренинга, давање повратних 
информација, комуникација и сарадња. 

Лична мотивација кандидата: Стеченим знањем и искуством, како личним тако и 
професионалним може допринети побољшању рада Савеза и његових органа. Великим знањем 
из комуникације и међуљудских односа може поспешити комуникацију, како интерну у 
организацији , тако и екстерну са другима. 

Предраг Ђорђевић је кандидат Савеза извиђача општине Чукарица. 
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Пера Трајковић, рођен 1965. године, живи у Шапцу. По занимању пензионисани 

професионални припадник Војске Србије, говори руски језик средњи ниво и енглески језик 
нижи ниво. Члан је одреда извиђача "Вера Благојевић" из Шапца, а укупно у  извиђачкој 
организацији 39 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Члан од 1980. године а у о.и „Вера 
Благојевић“ већ 20 година. Обављао дужност старешине одреда, секретар СИГ Шабац, члан 
Старешинства СИС. Поседује искуство у руковођењу и управљању људским ресурсима. Искуство 
у организацији активности са преко 1000 учесника, учесник 6., 7., 8., 9., 10. Смотре СИС, 7. и 10. 
Смотре СИЈ, Џемборија Мир 2000, члан Јединице за деловање у несрећама, добровољни 
давалац крви са преко 40 давања. 

Лична мотивација кандидата: Жеља да својим искуством допринесе квалитетнијем раду 
органа СИС, да помогне млађим кадровима у раду на изградњи положаја СИС у НВ сектору као 
и покретање нових идеја на унапређењу рада органа СИС посебно Извиђачког спортског центра 
Рајац и ДЦ „М.Ђ.Поповић“ 

Пера Трајковић је кандидат одреда извиђача „Вера Благојевић“ из Шапца. 
 

 
(III) 

ПОТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА 
ЗА ИЗБОР СТАРЕШИНСТВА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 

 
Ендре Балаша,  рођен 1964. Године, живи  у Бачкој Тополи.  По образовању 

дипломирани економиста, мастер менаџер јавне управе. Говори мађарски језик (матерњи), 
енглески језик, нижи ниво. Члан је одреда извиђача „Петефи Шандор“ из Бачке Тополе, а 
укупно у  извиђачкој организацији 44 године. 

 У свом одреду  био је водник, вођа чете, предводник полетараца, вођа чете полетараца, 
начелник и старешина одреда. Тренутно је председник Савета одреда. Био је у више наврата 
старешина Савеза извиђача Бачке Тополе, Савеза извиђача Војводине и члан Старешинства 
Савеза извиђача Србије. Био је члан Бироа Савеза извиђача Југославије. Стекао је звање 
„Извиђач орао“ и извиђачки инструктор другог степена. Учесник је многобројних акција и 
активности како у Савезу тако и на плану међународне сарадње. Био је потпредседник и 
председник општине Бачка Топола. Аутор је више извиђачких приручника. 

 Одликован је орденима Златни и Сребрни јаворов лист, Златни знак Савеза извиђача 
Војводине, јубиларним признањима Савеза и многим другим признањима. 

 Ендре Балаша је кандидовао одред извиђача „Петефи Шандор“ из Бачке Тополе. 
 
 

Ђорђе Богдановић, рођен 1997. године, живи у Петровцу на Млави. Студент теоријске и 
експерименталне физике, говори енглески језик, виши ниво. Члан је одреда извиђача 
"Млава" из Петровца на Млави, а укупно у  извиђачкој организацији 9 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Кандидат активно ради у одреду. 
Најзначајнија функција коју је у једном мандату обављао је начелник одреда 2015/2016. Од 2016. 
активно учествује у раду Савеза као члан тима за млађе извиђаче и планинке. Био је водник на 
Шумској школи у Церју 2017, председник такмичарске комисије Игара 2018. Завршио напредни 
семинар за инструкторе I степена у Кањижи 2017, КОМС-ову обуку у демократском вођењу 
организације, учествовао је на Академији 2017. 

Лична мотивација кандидата: Сматрам да имам довољно увида у функционисање Савеза 
и спреман сам да допринесем ефикаснијем и ажурнијем функционисању Старешинства које 
треба бити искрена подршка нашем Савезу. Такође, сматрам да млади треба да више буду 
укључени у процесе доношења одлука те бих желео својим примером да покажем како млади 
могу да буду рационални, одговорни и да допринесу напретку и угледу Савеза. 

Ђорђе Богдановић је кандидат одреда извиђача "Млава" из Петровца на Млави. 
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Јелена Бојовић, рођена 1976. године, живи у Београду. По занимању дипломирани 
менаџер – виши полицијски службеник, говори енглески језик средњи ниво. Члан је одреда 
извиђача "Михајловац" из Београда, а укупно у  извиђачкој организацији 30 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Дугогодишњи стаж у организацији и лично 
искуство, обзиром да је обављала функције од заменика водника, водника, заменика вође чете, 
вође чете, старешине одреда, председника клуба брђана и члана старешинства општинског 
Савеза и сталног контакта са чланством могу допринети побољшању рада организације Савеза 
извиђача Србије и међусобним односима јединица Савеза. 

Лична мотивација кандидата: Дугогодишњим стеченим знањем и искуством, личним и 
професионалним, може допринети побољшању рада Савеза и његових органа, првенствено 
Старешинства. 

Јелена Бојовић је кандидат Савеза извиђача општине Чукарица. 
 
 
Сава Дервишевић, рођен 1961. године, живи у Шапцу. По образовању има вишу 

саобраћајну школу, говори енглески, нижи ниво . Члан је одреда извиђача "Вера Благојевић" 
из Шапца, а укупно у  извиђачкој организацији 47 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Члан организације преко 30 година, обавља 
дужност старешине одреда, члан Старешинства СИС, искуство у комуникацији са људима и 
искуство у организацији активности од одредских до насионалних. Омиљен међу чланством. 

Лична мотивација кандидата: Жеља да својим искуством и доброј комуникацији са 
великим бројем руководилаца јединица допринесе квалитетнијем раду и функционисању 
органа СИС. 

Сава Дервишевић је кандидат одреда извиђача "Вера Благојевић" из Шапца. 
 
 
Бојан Димитријевић, рођен 1985. године, живи у Нишу. По занимању систем 

администратор, говори енглески језик, средњи ниво. Члан је одреда извиђача "Лола" из Ниша, 
а укупно у  извиђачкој организацији 25 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Старешина о.и. „Лола“, Старешина 
Извиђачког центра „Столив“, начелник СИС за млађе извиђаче и планинке 2011-2014,начелник 
Републичке Шумске школе “Дивљина 2009“, старешина ДИВ-а „Церје 2018“. 

Лична мотивација кандидата: После одређеног времена јавља се позитивна енергија 
међу члановима жељних да организацију пробуде из летаргије и покрену је ка бољем. Осећам 
жељу и потребу да допринесем напретку сходно својим могућностима, а сматрам да имам 
довољно знања и искуства да могу допринети напретку СИС. Један од већих циљева је и 
успостављање добрих међуљудских односа, што је предуслов за сваки успех и напредак. 

Бојан Димитријевић је кандидат одреда извиђача „Лола“из Ниша. 
 
 
Неџад Еминовић, рођен 1967. године, живи у Новом Пазару. По образовању текстилни 

инжињер, говори енглески и немачки језик. Члан је одреда извиђача "Санџак" из Новог 
Пазара, а укупно у  извиђачкој организацији 6 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: У свом професионалном раду радио сам као 
професор у настави, менаџер у домаћим и страним компанијама и као помоћник 
градоначелника града Новог Пазара. У претходном сазиву био сам члан Старешинства СИС. 

Лична мотивација кандидата: Жеља ми је да кроз своје ангажовање у Старешинству СИС 
а на основу својег искуства и познанства на домаћем и међународном плану допринесем развоју 
извиђачке организације. 

Неџад Еминовић је кандидат одреда извиђача "Санџак" из Новог Пазара. 
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Иван Живковић, рођен 1969. године, живи у Белој Паланци. По занимању референт за 

инфаструктуру, говори енглески језик, средњи ниво. Члан је одреда извиђача "Ремизијана" из 
Беле Паланке, а укупно у  извиђачкој организацији 41 годину. 

Професионално и лично искуство кандидата: Члан оргнизације од 1978. године. У свом 
матичном одреду обављао све функције, од тога наjважније: члан управе одреда у више 
мандата, заменик старешине одреда у 2 мандата, старешина одреда у 2 мандата. Обављао више 
пута функције на савезним активностима (смотре, саветовања...) 

Иван Живковић је кандидат одреда извиђача "Ремизијана" из Беле Паланке. 
 
 
Богдан Јаковљевић, рођен 1990. године, живи у Београду. По занимању студент 

Мегатренд универзитета, говори енглески језик виши ниво, немачки језик нижи ниво. Члан је 
одреда извиђача "Ратко Вујовић Чоче" из Београда, а укупно у  извиђачкој организацији 23 
година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Одред: предводник, водник, вођа чете, 
заменик начелника, начелник, члан управе. СИБ: начелник за млађе извиђаче, члан 
старешинства, организација свих градских акција и активности. СИС: Члан тима за полетарце и 
пчелице и млађих извиђача и планинки, начелник за млађе брђане. СИС активности: начелник 
НИОВ-а, члан Т.К. РИОВ-а, члан Т.К. Извиђачких игара, начелник МСТ-а Смотре бела Црква 2014, 
заменик начелника МСТ Смотре Шабац 2011, итд. 

Лична мотивација кандидата: Један од разлога моје кандидатуре је активно искуство у 
раду са децом, младима и одраслима у последњих 10 година, такође и међународно искуство у 
извиђачкој организацији као и само искуство у вишим органима Савеза. Највећа мотивација 
долази због жеље да се руководство организације подмлади и да се коначно крене путем 
иновације и савремених трендова и у Програму и у самој организацији Савеза. 

Богдан Јаковљевић је кандидат Савеза извиђача Београда. 
 
 
Предраг Јањатовић, рођен 1961. године, живи у Београду. По занимању наставник 

разредне наставе, васпитач у „Центру за заштиту одојчади, деце и омладине“, говори енглески 
језик, средњи ниво. Члан је одреда извиђача "Свети Сава" из Београда, а укупно у  извиђачкој 
организацији 33 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Дугогодишње чланство у извиђачкој 
организацији. У организацији је обављао следеће дужности : члан Старешинства СИБ-а, члан 
Статутарног одбора СИБ-а, члан Суда части, старешина одреда „Свети Сава“, заменик старешине 
одреда, секретар и благајних одреда (у разним мандатима). Добитник је Јубиларног признања 
СИС. Цео радни век је провео у раду са децом и младима, што у школи (8 година), што у горе 
наведеној установи (23 године). 

Лична мотивација кандидата: Сматрам да својим радним и животним искуством могу да 
дам значајан допринос побољшању рада Савеза у целини, а тиме и рада сваког одреда 
појединачно, јер без јаких одреда нема ни јаког Савеза и обрнуто. Такође мислим да могу 
успешно учествовати у раду Старешинства, какав год му био добни састав, јер не сматрам да је 
ротација земље почела мојим доласком у извиђачку организацију. Спреман сам свачију идеју да 
саслушам и о њој размислим, а исто и очекујем. 

Предраг Јањатовић је кандидат одреда извиђача „Свети Сава“ из Београда. 
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Александар Кочић, рођен 1990. године, живи у Сремској Митровици. По занимању је 

електротехничар аутоматике, говори енглески језик, виши ниво. Члан је одреда извиђача 
"Бошко Палковљевић Пинки" из Сремске Митровице а укупно у  извиђачкој организацији 22 
године. 

Професионално и лично искуство кандидата: Члан одреда извиђача „Б.П.Пинки“ од 1997. 
године. Обављао дужност водника, четовође и начелника одреда, тренутно члан управе одреда. 
Секретар Савеза извиђача Војводине од 2010. до 2012. и од 2013. до 2018. године. Инструктор 
првог степена у Савезу извиђача Србије од 2013. године. Предавач и члан Штаба на више 
водничких школа и семинара за Инструкторе првог степена одржаних у Србији и Босни и 
Херцеговини. 

Александар Кочић је кандидат одреда извиђача "Бошко Палковљевић Пинки" из Сремске 
Митровице. 

 
 
Јелена Кошарић, рођена 1989. године, живи у Старчеву. По занимању мастер дизајнер 

ентеријера и намештаја, говори енглески, средњи ниво и италијански, нижи . Члан је одреда 
извиђача "Надел" из Старчева, а укупно у  извиђачкој организацији 5 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Један од кључних чланова за просперитет 
матичног одреда. Искрена као и увек па ћу и овде. Функције ме никада нису занимале већ 
циљеви, резултати и они због којих сам ту, деца и млади. И то је моја најдража улога. Увек сам 
се залагала и трудила да одред подигнем на виши ниво. Била сам кординатор, укључена у све 
веће активности и улогу коју више не вршим, али она не одлази од мене јесте генерално заменик 
Марков. Најважније добар, искрен, веран члан и пријатељ. 

Лична мотивација кандидата: Личних интереса немам. Интереси су ми усмерени ка 
ефикаснијем раду овог органа и генерално Савеза. Кроз критичке ставове, нове идеје, кодексе, 
плански приступ и критеријуме до сврсисходности у служби начелства, младих и свих чланова 
Савеза. Такође бих покушала да створимо идеју у којој се сви поштујемо и вреднујемо, ако се 
слажете. 

Јелена Кошарић је кандидат одреда извиђача "Надел" из Старчева. 
 
 
Јожеф Лукач, рођен 1966. године, живи у Бечеју. По занимању самостални занатлија, 

говори мађарски, виши ниво и енглески нижи . Члан је одреда извиђача "Иво Лола Рибар" из 
Бечеја, а укупно у  извиђачкој организацији 40 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Јожеф је члан Савеза Извиђача у одреду од 
1979. године. У протеклих 40 година био је активан на свим дужностима односно фукцијама од 
водника до старешине одреда. Од 1992. године управља извиђачким центром "Радарска 
Станица у Бечеју". Носилац је звања "Извиђач Орао" и извиђачки инструктор другог степена. 
Учествовао је на многобројним акцијама и извиђачким Смотрама. Био је старешина насеља 
"Пегаз" на 6. Смотри извиђача Србије у Зрењанину. Тренутно обавља дужност старешине одреда 
и заменика старешине СИС. 

Лична мотивација кандидата: Својим искуством, знањем и праксом од 40 године стажа, 
жели да доприноси раду и развоју извиђачке Организације у целини. Поред тога Јожеф је 
организатор више од 500 одржаних табора у свом одреду и располаже са огромном искуством 
што се тиче свих врста теренских активности. Као инструктор професионално познаје све области 
извиђачког Програма, вољан је да доприноси раду Савеза и на стручном смислу. Поред тога 
руководи Одредом који је масован и озбиљан одред организован по правилима СИС. 

Јожеф Лукач је кандидат одреда извиђача "Иво Лола Рибар" из Бечеја. 
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Горан Најдовски, рођен 1967. године, живи у Врању. Високо образован је, говори 

енглески језик, средњи ниво . Члан је одреда извиђача "Сима Погачаревић" из Врања, а укупно 
у  извиђачкој организацији 14 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Својим радом као члан одреда и заменик 
старешине одреда, доприноси напредовању и угледу одреда и Савеза извиђача Србије. 

Лична мотивација кандидата: Спреман да доприноси развоју и реализацији програма 
Савеза извиђача Србије. 

Горан Најдовски је кандидат одреда извиђача "Сима Погачаревић" из Врања. 
 
 
Горан Николић, рођен 1973. године, живи у Крагујевцу. По занимању је предузетник, 

говори енглески језик, средњи ниво  и руски језик, виши ниво. Члан је одреда извиђача "21. 
Октобар" из Крагујевца, а укупно у  извиђачкој организацији 34 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Прошао све категорије чланства у одреду, 
члан управе одреда , био члан старешинства Савеза извиђача Крагујевца, заменик старешине 
СИГК, вршилац дужности старешине СИГК, 4 године члан Старешинства Савеза извиђача Србије. 

Лична мотивација кандидата: Желим да својим искуством и личним способностима 
допринесем раду и правилном функционисању Савеза извиђача Србије. 

Горан Николић је кандидат одреда извиђача "21. Октобар" из Крагујевца. 
 
 
Дарко Николић, рођен 1979. године, живи у Нишу. По образовању дипломирани 

правник, говори енглески језик, средњи ниво. Члан је одреда извиђача "Јосиф Панчић" из 
Ниша а укупно у  извиђачкој организацији 30 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: 
Старешина о.и. „Јосиф Панчић“ у мандату 2012-2015. и 2018., заменик старешине о.и. 

„Јосиф Панчић“ у мандату 2015-2018, члан Надзорног одбора СИС у мандату 2011-2015, заменик 
начелника о.и. „Јосиф Панчић“ у периоду 2001-2005. 

Лична мотивација кандидата: После одређеног времена јавила се позитивна енергија 
међу члановима жељних да организацију пробуде из летаргије и покрену ка бољем. Осећам 
жељу и потребу да допринесем напретку сходно својим могућностима, а сматрам да имам 
довољно знања и искуства да могу допринети напретку СИС. Један од већих циљева је и 
успостављање добрих међуљудских односа што је предуслов за сваки успех и напредак. 

Дарко Николић је кандидат одреда извиђача "Јосиф Панчић" из Ниша. 
 
 
Маја Николић, рођена 1989. године, живи у Јагодини. Студент факултета ветеринарске 

медицине, говори енглески језик, нижи ниво. Члан је одреда извиђача "Бошко Ђуричић" из 
Јагодине, а укупно у  извиђачкој организацији 17 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Обављала сам фунције предводника, 
водника, зам. вође чете, вође чете, члана штаба и управе одреда, секретара одреда. Учествовала 
сам на бројним извиђачким акцијама, вишебојима, такмичењима, сусретима широм Србије, 
учествовала сам на 10. смотри СИЈ-е у Никшићу, на "Јадранским сусретима" у Херцег Новом, 
форуму млађих брђана у Котору, саветовању СИ Србије семинару министарства омладине и 
спорта у Београду . Носилац сам звања "Извиђач орао". 

Лична мотивација кандидата: Желим да допринесем бољем раду савеза и променама 
које су неопходне да би стекао  положај примерен дугогодишњој традицији коју је пре имао. 

Маја Николић је кандидат одреда извиђача "Бошко Ђуричић" из Јагодине. 
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Слободан Радојичић, рођен 1972. године, живи у Обреновцу. По занимању машински 

техничар као и кореограф, говори енглески језик нижи ниво. Члан је одреда извиђача 
"Звездан Недељковић" из Обреновца, а укупно у  извиђачкој организацији 37 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Обављао функције у одреду „Буда 
Давидовић“, а сада „Звездан Недељковић“: водника, вође чете, начелника, заменика 
старешине; члан старешинства СИБ-а, обављао функције и у другим удружењима 
(потпредседник Скупштине Укнис-а, члан Скупштине Савеза аматера Србије, секретар и 
уметнички директор ЦОТК ТЕНТ и других уметничких удружења); директор културних 
манифестација у Обреновцу 

Лична мотивација кандидата: Жеља за унапређењем рада извиђача и промоцијом 
извиђаштва како у земљи, тако и у иностранству, на основу свог дугогодишњег рада у 
удружењеима и стеченог искуства. 

Слободан Радојичић је кандидат Савеза извиђача Београда. 
 
 
Петар Стаменковић, рођен 1992. године, живи у Нишу. По образовању техничар за 

компјутерско управљање, говори енглески језик, виши ниво. Члан је одреда извиђача "Краљ 
Петар I" из Ниша, а укупно у  извиђачкој организацији 19 година. 

Професионално и лично искуство кандидата: У компанији у којој сам запослен сам 
руководилац одељења ремонта тако  са својим тимом редовно разрађујем планове за 
унапређење процеса и тимски решавамо све настале проблеме. Тренутно сам на позицији 
старешине одреда тако да сам веома добро упознат са органима Савеза и начином рада истог. 

Лична мотивација кандидата: Желим да Савез учиним јединственим и бољим местом за 
рад , да на иновативне начине решавамо текућа питања и проблеме. 

Петар Стаменковић је кандидат одреда извиђача "Краљ Петар I" из Ниша. 
 
 
Лука Ћебеџић, рођен 1990. године, живи у Шапцу. По образовању мастер инжењер 

машинства, а тренутно занимање процесни лидер, говори енглески језик, виши ниво. Члан је 
одреда извиђача "Бајина Башта" из Бајине Баште, а укупно у  извиђачкој организацији 17 
година. 

Професионално и лично искуство кандидата: Од 2016. године обављао дужност 
начелника за млађе и старије брђане. На 10. Смотри СИС био члан програмског тима. 

Лична мотивација кандидата: Главна мотивација за кандидатуру члана Старешинства је 
моје учешће у припреми и спровођењу 10. Смотре СИС. Смотра је припремљена и реализована 
без подршке Старешинства, што је по мом мишљењу неприхватљиво. Решење је подмлађивање 
старешинског кадра. Додатно желим да помогнем реактивирање извиђаштва Златиборског 
округа 

Лука Ћебеџић је кандидат одреда извиђача "Бајина Башта" из Бајине Баште. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗБОРИ У САВЕЗУ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 2019 

 
 
 
 

 
 

 Избори,  СИС 2019. 
 Старешинство: Структура, број чланова (по Члану 23. Правилника о изборима). 

Предложени кандидати: 
1 Старешина Савеза: 
 Немања Галетић  „Иво Лола Рибар“ Бечеј 
 Ненад Јовановски  „Лола“ Ниш 
2 Заменик Старешине Савеза, 2 особе : 
 Пера Трајковић   „Вера Благојевић“   Шабац 
 Жељко Валковић СИБ „Пантер“ Београд 
 Елеонора Веин   „Вожд Карађорђе“  Ниш 
 Предраг Ђорђевић  СИОЧ „Бреза“  Београд 
3 Старешина Савеза извиђача Војводине 
4 Старешина Савеза извиђача Косова и Метохије 
5 Старешина Савеза извиђача Београда 
6 Старешина Савеза извиђача Ниша 
7 Град Београд, 2 члана Старешинства; 
 Слободан Радојичић  СИБ  „Звездан Недељковић“ Београд 
 Богдан Јаковљевић СИБ  „Ратко Вујовић Чоче“ Београд 
 Предраг Јањатовић  „Свети Сава“ Београд 
 Јелена Бојовић  СИОЧ „Михајловац“ Београд 
8 Град Ниш, 1 члан Старешинства; 
 Бојан Димитријевић „Лола“ Ниш 
9 Окрузи Севернобачки и Западнобачки, 1 члан Старешинства; 
 Ендре Балаша „Петефи Шандор“ Бачка Топола 
10 Окрузи Јужнобачки и Сремски, 1 члан Старешинства; 
 Александар Кочић  „Бошко Палховљевић Пинки“ Ср.Митровица 
 Јожеф Лукач  „Иво Лола Рибар“ Бечеј 
11 Окрузи Севернобанатски Средњебанатски и Јужнобанатски, 1 члан 

Старешинства; 
 Јелена Кошарић   „Надел“ Старчево 
12 Окрузи Мачвански и Колубарски, 1 члан Старешинства; 
 Сава Дервишевић -   „Вера Благојевић“  Шабац 
13 Окрузи Златиборски и Моравички, 1 члан Старешинства; 
 Лука Ћебеџић    „Бајина Башта“   Бајина Башта  
14 Окрузи Рашки Расински и Пчињски, 1 члан Старешинства; 
 Неџад Еминовић   „Санџак“ Нови Пазар 
 Горан Најдовски  „Сима Погачаревић“ Врање 
15 Округ Шумадијски и Топлички, 1 члан Старешинства; 
  Горан Николиц  „21 Октобар“  Крагујевац 
16 Окрузи Нишавски и Јабланички, 1 члан Старешинства; 
 Петар Стаменковић   „Краљ Петар I“  Ниш 
 Дарко Николић  „ Јосиф Панчић“  Ниш 
17 Окрузи Зајечарски и Пиротски, 1 члан Старешинства; 
 Иван Живковић   „Ремизијана“  Бела Паланка 
18 Окрузи Борски и Браничевски, 1 члан Старешинства; 
    Ђорђе Богдановић  „Млава“ Петровац на 

Млави 
19 Окрузи Подунавски и Поморавски, 1 члан Старешинства; 
    Маја Николић   „Бошко Ђуричић“ Јагодина 
  
  
  



 
ИЗБОРИ У САВЕЗУ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 2019 

 
 
 

(IV) 
ПОТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР НАДЗОРНОГ ОДБОРА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 
 
 

 
Из разлога продужења рока за подношење кандидатура листа каднидатата за чланове 

Надзорног одбора ће бити накнадно доставњена. 
 
 

 
(V) 

 ЧЛАНОВИ СТАРЕШИНСТВА КОЈИ ДУЖНОСТ ЧЛАНА СТАРЕШИНСТВА САВЕЗА  ОБАВЉАЈУ ПО ФУНКЦИЈИ 
 (Члан 34. став 4. Статута Савеза извиђача Србије) 

 
  

Старешина Савеза извиђача Војводине, члан Старешинства Савеза извиђача Србије по дужности. 
 
Старешина Савеза извиђача Косова и Метохије, члан Старешинства Савеза извиђача Србије по 

дужности. 
 

 Старешина Савеза извиђача Београда, члан Старешинства Савеза извиђача Србије по дужности. 
 
 Старешина Савеза извиђача града Ниша, члан Старешинства Савеза извиђача Србије по дужности.  
 
 
 
 
 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                 председник Изборне комисије: 
         26.3.2019.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        Ненад Тадић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напонема: У приказу кандидата пасуси „Професионално и лично искуство кандидата“ и „Лична 
мотивација кандидата“ су преузети из Пријава за кандидатуру ако су достављени у форми како су 

доставњени.  


