
 

 

 
 

 Београд, 08.03.2022. 

 Број: 54/03-Р3 

ЗАПИСНИК СА 4. ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ  

УПРАВНОГ ОДБОРА БСБ 
 

 

одржане у уторак, 08.03.2022. године у просторијама Бициклистичког савеза Београда (у даљем тексту БСБ) у 

Београду, ул. Радничка 46/и. 

 

ПРИСУТНИ: Лука Роквић - в.д. Секретар БСБ у својству записничара. 

 

ПОЗВАНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА БСБ: Јелена Лончаревић - Председник, Марина 

Миладиновић, Душан Бабић и Владимир Стојановић да се електронском поштом на адресу БСБ 

писаним путем изјасне по тачкама Дневног реда од момента добијања позива 07.03.2022. године до 

08.03.2022. године до 14:00 часова. 

 

Чланови Управног одбора БСБ имали су могућност да се изјасне са ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН-А по 

тачкама Дневног реда. 

  

Чланови Управног одбора БСБ Јелена Лончаревић, Душан Бабић, Владимир Стојановвић и Марина 

Миладиновоић су се путем електронске поште на адресу БСБ изјаснили по тачкама Дневног реда, 

Бранислав Митић се није изјаснио. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са 3. седнице Управног одбора БСБ од 24.01.2022. године, 

 

2. Усвајање измена и допуна календара такмичења БСБ у 2022. години, 

 

3. Измена редовног програма у виду смањења износа тражених средстава за организацију 

припрема такмичара за 50.000 рсд (педесетхиљада динара) и преусмерење тих средстава за 

потребе стручног усавршавања спортског стручњака, 

 

4. Усвајање конкурсне документације везане за Конкурс за подношење пријава Програма 

редовних чланова Бициклистичког савеза Београда који се кандидују за суфинансирање 

средствима градског буџета у 2022. години, 

 

5. Усвајање предлога председнице да чланове конкурсне комисије чине Јелена Лончаревић 

председница, Душан Бабић – члан и Лука Роквић – члан, 

 

6. Усвајање предлога председнице Јелене Лончаревић да се услед оставке председнице 

Стручне комисије бирају нови чланови Стручне комисије на начин да сваки од редовних 

чланова савеза суфинансиран средствима градског буџета у 2021. години предложи једног 

кандидата, члана Клуба, за члана Стручне комисије до петка, 11. марта 2022. године до 

14.00 часова. На првој седници Стручне комисије чланови ће међу собом изабрати 

председника Стручне комисије. 
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Изјашњавање и одлучивање по тачкама Дневног реда:  
 

 

ТАЧКА 1: Усвајање записника са 3. седнице Управног одбора БСБ од 24.01.2022. године, 
 

Сви чланови Управног одбора БСБ су уз позив за седницу добили записник са 3. седнице Управног 

одбора БСБ од 24. јануара, 2022. године. 
 

Гласање по тачки 1 Дневног реда 

 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„Усваја се без измена и допуна записник са 3. седнице Управног БСБ одбора одржане 24. јануара, 2022. 

године.“ 

 

 

ТАЧКА 2: Усвајање измена и допуна календара такмичења БСБ у 2022. години, 

 

Сви чланови Управног одбора БСБ су уз позив за седницу добили предлог измењеног календара 

такмичења БСБ. 

 

Гласање по тачки 2 Дневног реда: 
 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„Усвајају се измене и допуне календара такмичења БСБ у 2022. години.“  

 

 

ТАЧКА 3: Измена редовног програма у виду смањења износа тражених средстава за 

организацију припрема такмичара за 50.000 рсд (педесетхиљада динара) и 

преусмерење тих средстава за потребе стручног усавршавања спортског стручњака, 

 

Гласање по тачки 3 Дневног реда: 
 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„У складу са одлуком Скупштине Бициклистичког савеза Београда, Управни одбор доноси одлуку о 

измени редовног годишњег програма који се финансира средствима буџета Града Београда у виду 

смањења износа тражених средстава за организацију припрема такмичара за 50.000 рсд (педесетхиљада 

динара) и преусмерење тих средстава за потребе стручног усавршавања спортског стручњака.“  

 

 

 



 

ТАЧКА 4: Усвајање конкурсне документације везане за Конкурс за подношење пријава 

Програма редовних чланова Бициклистичког савеза Београда који се кандидују за 

суфинансирање средствима градског буџета у 2022. години, 

 

Гласање по тачки 3 Дневног реда: 
 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„Усваја се конкурсна документарција везана за Конкурс за подношење пријава Програма редовних 

чланова Бициклистичког савеза Београда који се кандидују за суфинансирање средствима градског 

буџета у 2022. години.“  

 

ТАЧКА 5: Усвајање предлога председнице да чланове конкурсне комисије чине Јелена 

Лончаревић председница, Душан Бабић – члан и Лука Роквић – члан, 

 

Гласање по тачки 3 Дневног реда: 
 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„Усваја се предлог председнице да чланове конкурсне комисије чине Јелена Лончаревић председница, 

Душан Бабић – члан и Лука Роквић – члан.“  

                

ТАЧКА 6: Усвајање предлога председнице Јелене Лончаревић да се услед оставке председнице 

Стручне комисије бирају нови чланови Стручне комисије на начин да сваки од 

редовних чланова савеза суфинансиран средствима градског буџета у 2021. години 

предложи једног кандидата, члана Клуба, за члана Стручне комисије до петка, 11. 

марта 2022. године до 14.00 часова. На првој седници Стручне комисије чланови ће 

међу собом изабрати председника Стручне комисије, 

 

Гласање по тачки 3 Дневног реда: 
 

Од 4 (четири) члана Управног одбора БСБ ЗА је гласало 4 (четири), ПРОТИВ је гласало 0 (нула), 

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

ОДЛУКА 
 

која гласи: 

 

„Усваја се предлог председнице да клубови, редовни чланови Савеза финансирани средствима градског 

буџета у 2021. години предложе по једног кандидата за члана Стручне комисије до петка 11. марта 

2022. године до 14.00 часова и да на првој седници Стручне комисије новоизабрани чланови међу 

собом изаберу председника Стручне комисије.“  
 

Овај записник се доставља електронском поштом са званичне адресе БСБ свим члановима Управног 

одбора и свим члановима БСБ и валидан је без потписа и печата. 

 
ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИЦА 

Лука Роквић с.р. Јелена Лончаревић с.р. 

 


