
 

 

 
 

 Београд, 03.06.2022. 

 Број: 156-1/06 

ЗАПИСНИК СА 6. ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ  

УПРАВНОГ ОДБОРА БСБ 
 

 

одржане у петак, 03.06.2022. 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, Владимир Стојановић и Бранислав Митић да се електронском поштом на 

адресу БСБ писаним путем изјасне по тачкама Дневног реда од момента добијања позива 03.06.2022. 

године до 03.06.2022. 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 5. седнице Управног одбора БСБ од 31.05.2022. године, 

 

2. Усвајање предлога основног програма рада БСБ са финансијским планом који се кандидује 

за суфинансирање средствима градског буџета у 2023. години у износу од =3.868.000,00 

динара.  

 

Изјашњавање и одлучивање по тачкама Дневног реда:  
 

 

ТАЧКА 1: Усвајање записника са 5. седнице Управног одбора БСБ од 31.05.2022. године, 
 

Сви чланови Управног одбора БСБ су уз позив за седницу добили записник са 5. седнице Управног 

одбора БСБ од 31. маја, 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 5. седнице Управног одбора БСБ одржане 31. маја, 2022. 

године.“ 
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ТАЧКА 2: Усвајање предлога основног програма рада БСБ са финансијским планом који се 

кандидује за суфинансирање средствима градског буџета у 2023. години у износу од 

=3.868.000,00 динара. 

 

Сви чланови Управног одбора БСБ су уз позив за седницу добили предлог основног програма рада БСБ 

са финансијским планом који се кандидује за суфинансирање средствима градског буџета у 2023. години. 

 

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: 

 

„Усваја се предлог основног програма рада са финансијским планом који се кандидује за суфинансирање 

средствима градског буџета у 2023. години у укупном износу од =3.867.000,00 динара.“  

 
 

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. 

 


