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Београд, 31.01.2022.  

Број: 25/01-Р3 
 

 

 

-  З А П И С Н И К  - 
  

РЕДОВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ 

БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 

 

одржанa у понедељак, 31.01.2022. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама 

Бициклистичког БСБ Београда (у даљем тексту БСБ) у Београду, ул. Радничка 46/и. 

 

Електронском поштом и доставом лично у седиште БСБ изјаснили су се oвлашћена лица и 

представници редовних чланова БСБ по тачкама од 1 до 13 Дневног реда:  

 

• Марина Миладиновић и Бранислав Миладиновић - БК „Авалски соко“, 

• Никола Живковић и Владимир Стојановић - ОБК „Београд", 

• Јелена Лончаревић и Звонко Лончаревић - СУ „Звездарица“, 

• Јовица Страњина и Радомир Павловић - БК „Полицајац", 

• Марко Ћурчић и Игор Јемцов - БК „Прогресив“, 

• Петар Роквић и Иван Филиповић - БК „Црвена звезда", 

• Никола Јаковљевић и Небојша Попов - „Чукарички" МБК. 

  

Електронском поштом и доставом лично у седиште БСБ изјаснили су се oвлашћена лица и 

представници придружених чланова БСБ по тачкама од 1 до 13 Дневног реда:  

 

• Милена Павловић - КСЛИБ „Арес“  

• Иван Станикић - БК „Бициклистичка хоботница“ 

 

Остали присутни: Јелена Лончаревић - председница БСБ, Никола Јаковљевић - председник 

Верификационе комисије и Лука Роквић - члан Верификационе комисије БСБ. 

 

Седницу Редовне годишње Скупштине БСБ је у 13:00 часова отворила председница Јелена 

Лончаревић. 

 

Констатовао је да су сви чланови Скупштине БСБ уредно и у прописаном року добили сав 

радни материјал уз позив за седницу редовне годишње Скупштине БСБ.  

 

Сав материјал за седницу редовне Скупштине БСБ у форми предлога усвојио је на 

електронској седници одржаној 23.01.2022. године. 

 

Скупштина БСБ је одржана по предложеном Дневном реду: 

 

 

 

 

  

 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

Cycling Federation of Belgrade 
 

11000 BEOGRAD, ul. Radnička 46-I,   tel/fax: +381 11 32 46 039,  gsm:+381 60 32 46 039 

Web site: www.bsbgd.rs   E-mail: bsbgd@ptt.rs   cyclingfederationbelgrade@gmail.com 
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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 2022. годину. 

 

12. Одлуку о разрешењу члана управног одбора Александра Никачевића,  

 

13. Избор члана управног одбора Бранислава Митића на предлог председнице. 
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Расправа и одлучивање по тачкама Дневног реда: 

 

 

ТАЧКА 1:  Конституисање Скупштине БСБ: избор Верификационе комисије, два оверача 

  записника, записничара и извештај Верификационе комисије о присуству  

  седници Скупштине БСБ, 

 

Скупштина БСБ је на предлог Управног одбора БСБ са 16 (шеснаест) гласом ЗА, 0 (нула) 

ПРОТИВ и 0 (нула) УЗДРЖАН усвојила састав Верификационе комисије:  

•  Никола Јаковљевић (председник), 

•  Марко Ћурчић (члан), 

•  Лука Роквић (члан), 

 

Скупштина БСБ је на предлог Управног одбора БСБ са 15 (петнаест) гласом ЗА, 0 (нула) 

ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАН и 1 (једним) неважећим изјашњавањем, усвојила предлог да 

оверачи записника буду: 

•   Никола Јаковљевић, 

•   Марко Ћурчић, 

 

Скупштина БСБ је на предлог Управног одбора БСБ са 16 (шеснаест) гласа ЗА, 0 (нула) 

ПРОТИВ и 0 (нула) УЗДРЖАН усвојила предлог да Записничар буде: 

•   Лука Роквић, 

 

Сви представници удружених чланица БСБ са правом гласа предали су своја оверена 

овлашћења Верификационој комисији.  

 

Председник Верификационе комисије Никола Јаковљевић је прочитао извештај којим се 

констатује да је од 21 представника удружених чланица БСБ са правом гласа електронско и 

лично изјашњавање по 13 тачака Дневног реда предало 14 редовних чланова Скупштине БСБ 

и 2 придружена члана БСБ. На основу члана 31 став 1 Статута БСБ, Скупштина Савеза може 

да ради и да одлучује јер се изјаснило више од половине укупног броја чланова Скупштине 

Савеза (кворум), а одлуке ће се доносити већином чланова који су се изјаснили (по 2 

представника редовних чланова БСБ и 1 представник придружених чланова БСБ).  

 

Председник Верификационе комисије Никола Јаковљевић је констатовао да Скупштина има 

кворум за пуноправан рад и одлучивање по свим тачкама Дневног реда.  

 

ТАЧКА 2:  Разматрање и усвајање записника са редовне годишње Скупштине БСБ одржане 

  28.01.2021. године, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Записник са редовне годишње Скупштине БСБ одржане 

28.01.2021. године.” 
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ТАЧКА 3: Разматрање и усвајање записника са ванредне изборне Скупштине БСБ  

  одржане 25.02.2021. године, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Записник са ванредне изборне Скупштине БСБ одржане 

25.02.2021. године ”  

 

ТАЧКА 4: Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора БСБ о материјално- 

  финансијском пословању БСБ у 2021. години и усвајање завршног рачуна БСБ 

  за 2021. годину, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Извештај Надзорног одбора БСБ о материјално-финансијском 

пословању БСБ у 2021. години.” 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

 „Усваја се без измена и допуна завршни рачун БСБ за 2021. годину.” 

 

ОДЛУКА 

о усвајању Финансијског извештаја 

Бициклистичког савеза Београда за 2021. годину 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„Скупштина Бициклистичког савеза Београда, на седници одржаној 31.01.2022. године, на 

основу овлашћења из Статута Бициклистичког савеза Београда, на предлог Управног одбора 

Бициклистичког савеза Београда, доноси одлуку: 

Усваја се Финансијски извештај спортске организације Бициклистички савез Београда за 

пословну 2021. годину. 

Ову Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре.” 
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ТАЧКА 5: Разматрање и усвајање Извештаја о раду БСБ у 2021. години, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена: 

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„Усваја се без измена и допуна Извештај о раду БСБ у 2021. години.” 

 

 

ТАЧКА 6: Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању БСБ у 2021. 

години, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„Усваја се без измена и допуна Извештај о финансијском пословању БСБ у 2021. години.“ 

 

 

ТАЧКА 7: Разматрање и усвајање завршног Годишњег финансијског извештаја о  

  реализацији програма који је финансиран средствима градског буџета у 2021. 

  години, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 15 (петнаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), 1 се НИЈЕ ИЗЈАСНИО, донешена је:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна завршни Годишњи финансијски извештај о реализацији 

програма који је финансиран средствима градског буџета у 2021. години.” 

 

 

ТАЧКА 8: Разматрање и усвајање Програма рада БСБ у 2022. години, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 15 (петнаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), 1 се НИЈЕ ИЗЈАСНИО, донешена је:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Програм рада БСБ у 2022. години.“ 
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ТАЧКА 9: Разматрање и усвајање Програма рада БСБ који се кандидује за финансирање 

  средствима градског буџета у 2022. години, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Програм рада БСБ који се кандидује за финансирање 

средствима градског буџета у 2022. години у износу од 3.867.000,00. динара (словима: 

тримилионаосамстошездесетседамхиљада динара).” 

 

 

ТАЧКА 10: Разматрање и усвајање Календара БСБ за 2022. годину, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

  

„Усваја се без измена и допуна Календар такничења и манифестација БСБ за 2022. годину.” 

 

 

ТАЧКА 11: Разматрање и усвајање Одлуке о давању овлашћења Управном одбору БСБ за 

  евентуалну корекцију програма и финансијског плана БСБ за 2022. годину, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 16 (шеснаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 0 (нула), једногласно је донешена:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„Овлашћује се Управни одбор БСБ за евентуалну корекцију Програма и финансијског плана 

БСБ за 2022. годину и Програма и финансијског плана БСБ за 2022. годину који се кандидује 

за финансирање средствима градског буџета у 2022. години.” 

 

 

ТАЧКА 12: Доношење одлуке о разрешењу члана управног одбора Александра Никачевића, 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 13 (тринаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 1 (један), 2 (два) се нису изјаснили, донешена је:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„Разрешава се члан управног одбора Александар Никачевић.“ 
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ТАЧКА 13: Избор члана управног одбора Бранислава Митића на предлог председнице., 

 

ГЛАСАЊЕ: Од 16 (шеснаест) чланова ЗА је гласало 15 (петнаест), ПРОТИВ је гласало 0 

(нула), УЗДРЖАНИ је гласало 1 (један), донешена је:  

 

ОДЛУКА 

 

која гласи: 

 

„На предлог председнице БСБ Јелене Лончаревић за члана управног одбора именује се 

Бранислав Митић.“ 

  

 

 

 

Редовна седница Скупштине БСБ је закључена у 18:00 часова. 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР                       М.П                             ПРЕДСЕДНИЦА 

 

_______________________                   ____________________ 

Лука Роквић                                                                              Јелена Лончаревић 

 

  

ОВЕРАЧИ ЗАПИСНИКА 

 

_________________________ 

Никола Јаковљевић    

 

_________________________ 

Марко Ћурчић  

 


