
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Београд, 04.12.2020. 

           Број: 243/20 

ПРЕДСТАВНИЦИМА 

БИЦИКЛИСТИЧКИХ КЛУБОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА  

БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

На основу члана 28. Статута Бициклистичког савеза Србије сазивам Редовну седницу Скупштине 

Бициклистичког савеза Србије за Недељу 13.12.2020. године са почетком у 10:00 часова. 

 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију Управни одбор донео је одлуку да се 

предметна седница Скупштине одржи електронским путем односно путем видео – конференције 

уз коришћење „zoom meeting“ апликације. Све техничке параметре и даље инструкције биће Вам 

достављене ускоро. 

Верујемо да подржавате оваку одлуку за одржавање седнице Скупштине, на чему Вам унапред 

захваљујемо, а Канцеларија БСС стоји Вам на располагању за сва Ваша питања  

 

За седницу Скупштине предлажем следећи: 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. а) Избор записничара 

        б) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине БС Србије 
 

2. а) Усвајање предлога Пословника о раду Скупштине Бициклистичког савеза Србије 

         б)Усвајање предлога измена и допуна Статута Бициклистичког савеза Србије 
 

3.  Информације о заказивању редовне Изборне седнице Скупштине  

Напомена: 

У складу са Статутом, Скупштину БСС сачињава по један представник редовног члана и по један 

представник на сваких 5 придружених чланова.Обзиром да се бројчано стање придружених 

чланова није променило у односу на претходни период њих ће представљати раније изабрани 5 

Представника и то: Јелена Лончаревић, Зоран Јелић, Жељко Овука, Марија Николић и Душан 

Бановић. 

Молимо редовне чланове уколико седници Скупштине неће присуствовати законски заступници 

њиховог удружења да Бициклистичком савезу Србије до почетка седнице доставе овлашћење за 

представника оверено печатом и потписаним од стране законског заступника.  

Овлашћења се могу доставити електронском поштом на: office@bss.rs, поштом или личном 

доставом на адерсу: Теразије 35, 11000 Београд. 

 

За Суботу 12. Децембар од 10:00 до 11:00 часова  заказујем пробу за све који нису користили 

ZOOM апликацију и који сматрају да треба да је пробају. Све техничке параметре и даље 

инструкције биће Вам достављене ускоро a Канцеларија БСС стоји Вам на располагању за сва 

Ваша питања. 

 

     

                Председник 

          Бранко Бановић 
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