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92622 

Београд, 24.01.2022. 

Број: 019/01-P2                    

 

У складу са чл. 30, 31, 32 и 34 Статута Бициклистичког савеза Београда сазивам 

 

  

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 

Бициклистичког савеза Београда 

 

 

Која ће се одржати електронским путем у поедељак, 31. јануара 2022. године до 16:00 часова или 

личном доставом до 18:00 часова  у седиште БСБ, улица Радничка 46 локал И, за коју предлажем 

следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД  
 

1. Конституисање Скупштине БСБ: избор Верификационе комисије, два оверача записника, 

записничара и извештај Верификационе комисије о присуству седници Скупштине БСБ, 
 

2. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине БСБ одржане 28.01.2021. године, 

 

3. Усвајање записника са ванредне изборне Скупштине БСБ одржане 25.02.2021. године, 
 

4. Извештај Надзорног одбора БСБ о материјално-финансијском пословању БСБ у 2021. години 

и усвајање завршног рачуна БСБ за 2021. годину, 
 

5. Извештај о раду БСБ у 2021. години, 
 

6. Извештај о финансијском пословању БСБ у 2021. години, 
 

7. Завршни годишњи извештај о реализацији програма који је финансиран средствима градског 

буџета у 2021. години, 
 

8. Програм рада БСБ у 2022. години, 
 

9. Програм рада БСБ који се кандидује за финансирање средствима градског буџета у 2022. 

години, 
 

10. Усвајање Календара БСБ за 2022. годину, 
 

11. Одлука о давању овлашћења Управном одбору БСБ за евентуалну корекцију програма и 

финансијског плана за 2021. годину. 

 

12. Одлуку о разрешењу члана управног одбора Александра Никачевића,  

 

13. Избор члана управног одбора Бранислава Митића на предлог председнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
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ПРИЛОГ:  

 

Тачка  1. - Предлог Верификационе комисије, два оверача записника, записничара и извештај 

Верификационе комисије о присуству седници Скупштине БСБ, 

 

Тачка  2. - Записник са редовне годишње Скупштине БСБ одржане 28.01.2021. године, 

 

Тачка  3. - Записник са ванредне Скупштине БСБ одржане 25.02.2021. године, 

 

Тачка  4. - Извештај Надзорног одбора БСБ о материјално-финансијском пословању БСБ у 2021. 

години и усвајање завршног рачуна БСБ за 2021. годину – предлог одлука Рачуноводствене 

службе Спортског савеза Београда које се достављају АПР уз завршни рачун, 

 

Тачка 5: - Предлог извештаја о раду БСБ у 2021. години, 

 

Тачка 6: - Предлог извештаја о финансијском пословању БСБ у 2021. години, 

 

Тачка 7: - Предлог завршног годишњег извештаја о реализацији програма који је финансиран 

средствима градског буџета у 2021. години, 

 

Тачка 8: - Предлог програма рада БСБ у 2022. години, 

 

Тачка 9: - Прилог ће накнадно бити достављен члановима скупштине јер Секретаријат за спорт и 

омладину града Београда још увек није саопштио коначан износ одобрених средстава за 

финансирање програма рада БСБ у 2022. години, 

 

Тачка 10: - Предлог Календара БСБ за 2022. годину, 

 

 

 

За тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Дневног реда предлоге је усвојио Управни одбор БСБ на 

електронској седници одржаној 23.01.2022. године. 

 

Изјашњавање чланова Скупштине БСБ за тачке од 1 до 12 је електронски и шаље се на мејл адресу 

БСБ са званичне мејл адресе члана скупштине на потписаном и печатираном обрасцу најкасније до 

16:00 часова или личном доставом до 18:00 часова у седиште БСБ 31.01.2022. године. 

 

 

Представници чланова БСБ који нису Заступници по решењу АПР могу гласати са пуномоћјем 

овереном и потписаном од стране лица за заступање по решењу АПР. 

 
  

               ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                     Јелена Лончаревић с.р. 


