Београд,
14.12.2021. године,
Број: 27-УО 928/21

УПРАВНИ ОДБОР БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члановима
Записник са 27 седнице Управног одбора Бициклистичког савеза Србије која је одржана
13.12.2021. са почетком у 21.05 часова путем зум апликације за коју је предлажен
следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице,
2. Обавештење о Решењу Одлуке суда за принудну наплату на име потраживања
Агенције ПРА из 2019 године,
6. Разно,
На седници од 6 чланова УО БСС присутни 1. председник УО Радомир
Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић 4.Рајко Чубрић и 5. Дејан Видаковић.
Председавајући Радомир Павловић је констатовао да од 6 шест чанова УО БСС
присутна већина од 5 чланова УО БСС те да седница има кворум и може пуноправно да
ради и доноси Одлуке.

Тачка 1. Усвајање записника са претходних електронских седница УО,
Управни одбор БСС је једногласно усвојио записник са претходне седнице.

Тачка 2, Обавештење о Решењу Одлуке суда за принудну наплату на име потраживања
Агенције ПРА из 2019 године,
Председник Радомир Павловић обавестио је УО Бициклистичког савеза Србије да је
данас у просторије БСС стигло Обавештење о Решењу суда за принудну наплату на име
потраживања Агенције ПРА из 2019 године. Уз материјал за седницу чланови УО БСС су
добили комплетну документацију на основу које је донешена пресуда.
Претходних дана председник је имао више телефонских разговора са Агенцијом ПРА
у вези дуговања из 2019. године како би нашли заједничко решење и измирили дуговање.
Агенција је доставила БСС Уговор и рачуне потписане од стране Бранка Бановића
оверене печатом БСС где Бановић Бранко потврђује да су услуге пружене. Наведени
рачуни никада нису достављени у књиговодство БСС и нису ни књижени као дуговање
БСС. Самим тим на својим редовним седницама Скупштина БСС је 2020 и 2021. године
усвојила нетачан финансијски извештај где нису приказана дуговања Агенцији ПРА.
Наш адвокат је рекао да су рачуни и Уговори те потраживања сви валидни и да ми
то на суду не можемо да добијемо већ да је најбоље да одмах платимо. Павловић је пре
три дана са директором Агенције ПРА постигао усмени телефонски договор да БСС
измири дуговања у више рата као и свe судскe и адвокатскe трошковe.

Након дискусије чланови УО БСС су предложили и гласањем се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић, и 5. Рајко Чубрић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласа ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАНИХ већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Обавити разговор са судским извршитељем и покушати да се нађе начин да
се дуговања измире у више рата јер већ имамо усмени договор са Агенцијом ПРА.“
„Овлашћује се председник Павловић Радомир да нађе банку, предузеће или
лице које ће да позајми 400.000,00 динара БСС док се не дефинишу потраживања од
стране Извршиоца и Тужитеља.“
Како се нико више није јавио за реч седница је закључена у 21,43 часова.“.

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Павловић с.р

