
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о раду и реализацији програма Бициклистичког савеза Србије  

за 2017. годину 
 

 

Почетак 2017. године обележила је редовна изборна Скупштина на којој је усвојен нови 

Статут Бициклистичког савеза Србије усклађен са новим Законом о спорту а за 

Председника Савеза за наредни четворогодишњи мандат реизабран је Бранко Бановић. 

 

Током 2017. године органи и комисије Бициклистичког савеза Србије настојали су да 

остваре и спроведу генералну политику Савеза, интересе чланица и општи интерес 

Републике Србије у бициклистичком спорту. Спроведен је обиман рад у различитим 

сегментима настојећи да се у највећој мери остваре циљеви, задаци и програми 

постављени на почетку године. Управни одбор као извршни орган Скупштине одржао је 

укупно седам седница током године, уз пуно поштовање Статута и Пословника о раду 

Управног Одбора. У складу са законом и општим потребама Савеза доношене су 

неопходне одлуке, решења, правилници и разматрани и утврђивани су низ других 

материјала и докумената. 

 

Бициклистички савез Србије је у 2017. години са Министарством омладине и спорта 

потписао уговор за финансирање редовног годишњег програма у висини од укупно 

17.600.000,00 динара, основни уговор почетком године у висини од 14.000.000,00 динара и 

два Анекса уговора  о додатним средствима у висини од 1.600.000,00 динара и 

2.000.000,00 динара. За програм међународне трке „Београд - Бањалука“ потписан је 

уговор за средства у висини од 1.500.000,00 динара, за програм међународне „Трке кроз 

Србију“ потписан је уговор за средства у висини од 2.500.000,00 динара, а за спровођење 

програма Кампа за младе и перспективне такмичаре потписан је уговор у висини од 

1.000.000,00 динара. 
 

Програм рада редовног годишњег програма Бициклистичког савеза Србије у 2017. години 

био је усмерен у неколико различитих праваца. Један од приоритета био је организовање 

припрема репрезентацијама различитих узрасних категорија и учешће и постизање 

врхунских резултата и освајање бодова на тркама Еуро тура, Светских Купова, Светског, 

Европског и Балканског првенства, за мушкарце и жене, како у Друмским тако и у Мтб 

дисциплинама. С обзиром да је 2017. година почетак олимпијског циклуса већи акценат је 

стављен на рад са млађим тј. кадетским, јуниорским и млађе сениорским (испод 23 

године) категоријама.  

 

Следећи циљ био је организација и спровођење домаћег система Куп такмичења на 

територији Републике Србије како за Друмске тако и за МТБ бициклистичке дисциплине. 

Остали циљеви били су организовање квалитетног рада канцеларије Бициклистичког 

савеза Србије, унапређење судијског и тренерског рада тј. усавршавање спортско-стручног 

кадра, сарадња са међународним институцијама, промоција и популаризација бициклизма 

кроз различите видове а у циљу укључивање већег  броја омладине у спортске активности 

и рада бициклистичких клубова на територији Републике Србије и др. 

 



Редован годишњи програм  Бициклистичког савеза Србије за 2017. годину је посматрајући 

сумирано све планиране сегменте  реализован у највећој мери уз мале корекције 

условљене различитим факторима. Велику захвалност за успешност у испуњењу 

реализованих програмских активности  припада  Влади Републике Србије - Министарству 

Омладине и Спорта, који су у највећој мери допринели реализацији програма 

обезбеђивањем неопходних средстава за њено финансирање. 

 

Домаћи систем Куп такмичења у Друмском и у Мтб бициклизму спроведена су у највећој 

мери и то уз подршку Савеза афирмишући и развијајући тако бициклистички спорт у 

Републици Србији. Посебна захвалност припада клубовима - организаторима Куп 

такмичења и то: Б.К.Сомбор, Б.К.Чукарички, О.Б.К.Београд, Б.К.Вело, Б.К.Богољуб 

Миловановић-Боба, Б.К.Шид, Б.К.Борац, Б.С.Војводине, Б.К.Наисус 018, 

Б.К.Цикломанија-Крагујевац, Б.К.Раднички, Б.К.Бела Стена, Б.К.Стражилово, 

Б.К.Орловац, Б.К.Константин и Б.К.Једнота. 

 

Одржана су сва планирана Државна првенства у свим предвиђеним категоријама и 

дисциплинама. У друмској дисциплини заједно са Државним првенствима, која се према 

правилнику рачунају за Куп, одржано је укупно 10 такмичења за Куп Србије у 2017. 

години. У мтб дисциплини заједно са Државним првенством у крос кантри дисциплини, 

које се према правилнику рачуна за Куп, одржано је укупно 8 такмичења за Куп Србије у 

2017. години. Додела признања најбољим појединцима и екипама у генералном пласману 

Купа Србије за 2017. годину организована је почетком 2018. године на Сребрном језеру у 

оквиру организације Првенства Србију у циклокросу.  

 

Победници друмског Купа Србије 2017 у појединачној сениорској конкуренцији су 

Небојша Јовановић – О.Б.К.Београд  и Маја Савић – Б.К.Дубл. Најбоља сениорска мушка 

екипа је О.Б.К.Београд из Београда, а најбоља женска сениорска екипа је Б.К.Елите из 

Новог Сада. 

 

Победници Мтб Купа Србије 2017 у појединачној сениорској конкуренцији су Александар 

Роман – Б.К.Партизан и Јана Јоловић – Б.К.Цикломанија - Крагујевац. Најбоља сениорска 

мушка екипа је Б.К.Наисус 018 из Ниша, а најбоља сениорска женска екипа је 

Б.К.Орловац из Црне Траве. 

 

Крајем 2017. и почетком јануара 2018. године године у сарадњи са клубовима 

организована су зимска такмичења у виду појединачних Купова Србије у циклокросу како 

би се омогућио бољи континуитет тренинга и рада спортиста током зимског периода. 

Током године различити клубови организовали су већи број такмичења, а највише их је 

организовано у дисциплини мтб маратон. Организација Дунавског Купа успешно је 

спровела своја такмичења у оквиру којих се посебан допринос даје развоју рекреативног 

бициклизма,  као и развоју мастерс и млађих категорија. 

 

У децембру месецу у сарадњи са Министарством омладине и спорта и Министарством 

унутрашњих послова, Бициклистички савез Србије је ослобођен задужења трошкова за 

обезбеђење бициклистичких трка које је имао из претходног периода и направљен је 

предуслов за потписивање споразума између МУП-а Р.Србије и БСС о ослобађању 

наведеног трошка будућих бициклистичких такмичења. Наведени споразум требао би 

бити потписан током 2018. године што ће коначно довести до решења дугогодишњег 

проблема који је у векикој мери допринео урушавању друмског бициклизма. 

 

Почетком године именована је нова Судијска комисија у саставу: Марко Живановић – 

Председник, Никола Јаковљевић и Михаило Роквић која је током године унапредила рад 

БСС у овом сегмент али такође дала допринос у унапређењу и сегмента домаћих 

такмичења. Крајем године судија Никола Јаковљевић положио је теоријски део испита за 

Мтб међународног комесара на курсу одржаном у Швајцарској. У наредном периоду 



потребно је да положи практични део испита након чега ће Србија добити још једног УЦИ 

комесара а првог за Мтб дисциплину. Поред наведеног крајем године Србија је добила и 

три нова Мтб Елит национална комесара. У прилогу овог извештаја назали се посебан 

документ – Извештај о рада Судијске комисије који чини саставни део Извештај о раду и 

реализацији програма Бициклистичког савеза Србије за 2017. годину. 

  

Представници Бициклистичког савеза Србије током године били су доста активни и 

учествовали су у раду међународних федерација како Балканске тако Европске и Светске 

бициклистичке федерације. Генерални секретар Саша Гајичић након изборног конгреса 

Европске бициклистичке федерације (УЕЦ) именован је за члана друмске комисије УЕЦ. 

 

Крајем априла месеца Бициклистички савез Србије угостио је тадашњег Председника 

Европске бициклистичке федерација и будућег Председника светске бициклистичке 

федерације г. Давида Лапартијента и генералног секретара Европске бициклистичке 

федерације г. Енрика дела Каза. Уважене госте примио је и Минстар омладине и спорта г. 

Вања Удовичић а једна од најважнијих тема била је додела организације Мтб Европског 

Првенства, Републици Србији. Констатовано је да би Србија могла добити наведену 

организацију за 2021. годину. 

  
Из претходно наведеног може се закључити да је међународна сарадња Бициклистичког 

савеза Србије на високом нивоу и да је Србија препозната као поуздан партнер и лидер у 

региону. 

 
Бициклистички савез Србије је још из претходног периода оптерећен проблематиком 

тужби бившег запосленог радника Савеза, Милорада Неагића, који против 

Бициклистичког савеза Србије води два поступка. По питању првог поступка 

првостепеном пресудом из Јула месеца 2016. године суд је донео делимичну првостепену 

пресуду у корист тужиоца – Неагића, где се Бициклистички савез Србије обавезује на 

исплату дела неисплаћених зарада и надокнада из претходног периода на шта је Савез 

уложио жалбу и чека се другостепена (коначна) одлука. По питању другог поступка 

(надокнаде нематеријале штете – дискриминација, мобиг и др.) у Новембру месецу 2017. 

године суд је донео првостепену пресуду којом одбацује све захтеве тужиоца – Неагића и 

одбацује тужбу у целости. Тужилац – Неагић је уложио жалу на одлуку суда и чека се 

другостепена одлука. 

 

Што се тиче финансијског аспекта Савез је успео и поред спроведеног великог броја 

акција да се консолидује и комплетно санира сва дуговања из претходних године. 

Бициклистички савез Србије је у претходном периоду активно учествовао у изради 

стратешких планова за рутирање и изградњу бициклистичких стаза широм Р. Србије. 

Такође у великој мери се радило на популазизацији бициклизма на свим нивоима а 

нарочито на повећању медијске промоције и повећању учесталости бициклизма у 

медијима као основни за напредак у проналажењу партнера савеза који би допринели 

напретку бициклизма уопште.  

 

Бициклистички савез Србије у 2017. години, поред редовног програма, спровео је и 

програме међународних трка „10. међународна трка Београд-Бањалука“ чију техничку 

организацију традиционално спроводи Б.К. „Партизан“. Учествовало је преко 130 

такмичара сениорског узраста из различитих европских земаља. „57. међународна 

бициклистичка трка кроз Србију“ је организована у облику тродневне етапне трке а 

учествовало је 102 такмичара сениорског узраста из 12 различитих европских и светских 

земаља распоређених у 15 спортских екипа. 

 

Поред програма међународних такмичења, Бициклистички савез Србије реализовао је и 

програм кампа перспективних спортиста. Камп је одржан у периоду Августа месеца у 

месту Рековац а на кампу је учествовало преко 90 младих такмичара. 



Наше репрезентације различитих узраста како у дрмском тако и у мтб бициклизму 

учествовале су на припремама и на многобројним међународним такмичењима и постигли 

су запажене резултате. Овај сегмент рада као и извештаји Селектора обухаваћен је 

извештајем Програмске комисије који ћете наћи у настваку. 

 

Извештај Програмске комисије о раду и постигнутим резултатима у 2017. години 

БСС је у складу са усвојеним Планом и Програмом  у 2017 години реализовао са 

такмичарима свих селекција 59 активности од чега 40 у иностранству. Укупно трајање 

припрема и трка је 333 дана од чега  је већина реализована на иностраним тркама свих 

рангова и категорија од млађих кадета до сениора као и наступи на Европским и светским 

Првенствима.  У рад са спортистима и пратњу екипе било је укључено 25 спортских 

стручњака и стручњака у спорту који су са националном селекцијом провели укупно 402 

дана. 

 

Нови сазив Упрваног одбора предложио је да се формира стручно тело које ће водити 

бригу о свим селекцијама и формирана је Програмска комисија БСС и предложени су 

чланови за одговорна лица за спровођење Програма. За председника Програмске комисије 

именован је Радомир Павловић. За друмски бициклизам именовани су координатори по 

категоријама и дисциплинама то:   Иван Стевић за сениоре, Марко Сударић за јуниоре,  

Дејан Перчић за кадете и млађе кадете, Зоран Вукосављевић за категорије испод 13 

година, Слободан Радовановић за женски бициклизам испод 19 година. За планински 

бициклизам - МТБ: кординатор свих категорија Александар Марић, Немања Вајс задужен 

за категорију жене елите, координатор за све категорије испод 19 година Едуард Жупан. 

 

Програмом је осмишљено да координатори спроводе План тако што ће у зависности од 

ранга такмичења или припрема одрђивати своје асистенте по потреби. Током реализације 

Програма констатовано је да су се спортски стручњаци са дужим искуством одлично 

снашли док они млађи који имају мање искуства у вођењу  националних селекција на 

припремама и тркама требају један временски период да буду уз старије и искусније 

тренере ради обуке и усавршавања. Током реализације програма све ванредне и 

непланиране ситуације су благовремено решаване без одступања од Програма. У 

такмичарској сезони било је и акција које нису биле у Плану и оне су уз подршку БСС у 

потпуности реализоване.  

   

Издвојени резултати Мушкарци и Жене  

 

Сезону су обележили добри резултати репрезентативаца Србије који су са клубовима 

наступили на великим међународним такмичењима. 

 

Државни првак за друм у 2017 годину, Душан Калаба је у Кини на Tour of Xingtai (2.2 )  у 

генералном пласману победио у класификацији возача до 23 године и освојио белу мајицу, 

победио је у класификацији за бодове и освојио зелену мајицу, као и   2. место у 

генералном пласману по времену и два пута 2. место у етапама. 

 

Код сениора прва победа у сезони у Европа Туру, за шампиона Србије у вожњи на 

хронометар  Душана Рајовића на трци Хрватска-Словенија 1.2  а потом два дана у жутој 

мајици уз прво и друго место у прве две етапе  на Tour of Qinghai Lake (2.HC) у Кини. Два 

трећа места у етапама на трци Београд - Бања Лука а на Трци око Хрватске кат 2.1 Рајовић 

је у етапама освојио 5 и 10 место. 

 

Одлична сезона са пуно међународних резултата донела је у јуниорској категорији 

пласман Вељка Стојнића на Првенству Европе на 8 место као и 9 место на Светском 

Купу у Чешкој што су показатељ одличног рада са младима. Стојнић је у овој сезони 

постао трећи пут за редом шампион Балкана у вожњи на хронометар. Ђурић, још један 

https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-xingtai/2017
https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-qinghai-lake/2017


млади такмичар који ће и наредне године бити јуниор може уз добар рад и програм да се 

приближи Вељковим резултатима. 

 

Бронзани са шампионата Србије на хронометар Стеван Клисурић на Трци око 

Секерланда кат 2.2 у Румунији освојио је 2. место. 

 

У планинском бициклизму Cross-country национална шампионка и олимпијка Јована 

Црногорац у категорији Women Elite освојила је 1. место na Belgian Mountainbike 

Challenge (BeMC) stage races, 1. место na Salcano Cappadocia stage race, 1. место na Salcano 

MTB Cup Vojvodina - stage races, 1. место na Slo cup XC Kocevje, 3. место na Salcano MTB 

Cup Olympic, 3. место na Slo cup XCO Samobor Olympic, 3. место na Salcano MTB Cup 

Olympic и 3. место na Slo cup 20th XCO Kamnik Olympic. 

 

На самом почетку сезоне државна првакиња Јелена Ерић је са екипом БТЦ из Љубљане 

освојила 3. место у светском туру за жене на трци Grand Prix de Dottignies (1.2), док је на 

турнеји у Кини на Tour of Chongming Island 2.WWT  у генералном пласману младих 

такмичарки освојила 3. место. На  Tour of Zhoushan Island (Shengnsi Stage 2.2) освојила 2. 

место у генералном пласману по бодовима и 3 место у етапи. 

 

Сениори друм: 

 

У дисциплини сениори друм већ од фебруара месеца Иван Стевић је кренуо у тренерску 

праксу  са припремама на мору у  Котору.  Одлична сарадња  са спортистима и жеља 

Стевића да пренесе своје знање искуство са друма на све спортисте створила је одлично 

расположење за рад репрезентативаца. На првом окупљању је био већи број спортиста из 

разлога  да се већем броју да шанса за репрезентацију. Спроведено је пуно рада са 

спортистима на усавршавању технике седења и педалирања. Током првих припрема 

утврђено је да већи број бициклиста нема праву позицију на бициклу те је Стевић то 

решавао у току припрема. 

 

Последњи викенд марта искоришћен је за наступ на трци у Боњихаду-Мађарска, као 

припрема пред предстојеће велике трке. Поведен је шири списак возача сличан броју са 

припрема у Црној Гори. Предвиђено је да ова трка послужи као изборна за следеће акције 

у априлу. На трци се јасно видело да се мора унапредити рад на  физичкој спреми, али 

исто тако и на тактици и атмосфери у сениорском табору.  

 

Прва УЦИ трка вожена је 02. априла ГП Адриа  у Новом Месту-Словенија, где је само 

Јовановић Небојша завршио трку и заузео 42. место. Ова трка је била прави показатељ 

спремности наших возача који није било на истом нивоу у односу на предходне године. 

Слабо ангажовање како клубова тако и самих возача у зимском периоду су јасан 

показатељ за овакву ситуацију на трци. 

 

Наредна акција биле су две једнодневне трке Вишеград у Словачкој и Мађарској 23-24.04. 

где се  показао знатан напредак у самом раду, тактици, атмосфери и односу међу 

возачима. Следећи викенд био је резервисан за Београд Бања Луку 29-30.04.  где су 

наступали клубови са својим такмичарима тако да није било репрезентације. На трци је 

одличан резултат постигао  Душан Рајовић са трећим местом и први и други дан што је 

веома важан резултат за афирмацију младих бициклиста и бициклизам уопште. 

 

У складу са програмом реализоване су припреме у Београду од 12-14.05. Циљ припрема је 

био не само подизање форме већине возача већ и жеља да им пренесем што више знања и 

искуства везаног за тренинг. На трку око Албаније 20-24.05. отишла је микс екипа клубова 

која је наступила као репрезентација Србије са клупском логистиком, док је трошкове 

пута сносио БС Србије. 

 

https://www.procyclingstats.com/race/grand-prix-de-dottignies/2017/result
https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-chongming-island-world-cup/2017
https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-chongming-island-world-cup/2017
https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-zhoushan-island-i/2017


На трци Тур оф Бихор у Румунији 02-04.06. наступио је наш најјачи састав као последња 

провера и припрема за трку кроз Србију.  Веома јака конкуренција и тактички слабија 

вожња допрнела је да се пропусти добар резултат. На трци кроз Србију 16-18.06. 

наступили су домаћи клубови клубови. Нажалост опет без подијума у етапама, али је 

Стефановић освојио прво место у класификацији пролазних циљева и  зелену мајицу. 

Похвале за наше возаче, јер су се агресивно возили и били у беговима. Трка око Мађарске 

27-06.-02.07. је била следећа на реду и то као микс екипа клубова у дресу репрезентације 

Србије. Клупска логистика је покривала спортисте а БС Србије је сносио трошкове пута. 

Одлично тркање наших спортиста али и овог пута без великог резултата. наредна трка  

била је Велика награда Крања 30.07., солидна вожња Даниловића и Јовановића који су 

дошли у првој групи, али далеко од подијума.  

 

На Европском првенству у Данскоj 02-06.08. наступили смо са представником у мушкој 

У23 конкуренцији, Душаном Рајовићем. Одлична вожња и велики знаци зрелости Душана 

као возача. Возио је без грешке, али сам није могао да се избори за бољу позицију на 

спринту. Поред тога дошао је и бег испред групе тако да је на крају 12. место остало као 

крајњи резултат. У женској трци Јелена Ерић је фантастично возила од самог старта а на 

завршници трке била у бегу са још 4 такмичарке. На неколико километара до циља група 

је достигла бег а такмичарка која је била поред Јелена у бегу отишла је соло и освојила 

ЕП. На спринту Јелена Ерић је дошла доста  рано на 500м до челне позиције и није успела 

у спринту да освоји дуго очекивану медаљу за Србију и пласирала се на 23 место у 

времену  другопласиране такмичарке. 

 

Трка кроз Секерланд, Румунија 11-13.08. и први подијум Клисурића са 2. местом, 4. место 

Душана Калабе али и добра вожња и осталих репрезентативаца. Може се рећи да су 

почели да дишу као један што је охрабрујуће. Једна лепо одвежена трка и дуго очекивани 

подијум. Трка кроз Бугарску 03-09.09. као и увек тешка за прављење великих резултата. 

Може се рећи да се наши репрезентативци нису у завршницама добро сналазили јер су 

више пута били у првих десет и у етапама и доста активни у беговима. 

 

Светско првенство у Бергену, Норвешка 17-24.09. Од сениора наступио  је Душан Рајовић. 

Иако је стаза била претешка за њега показао је велику борбеност и одлучност у жељи за 

добрим резултатом. До последег круга је био са водећима и завршио је трку на 47. месту. 

Јелена Ерић после одличне вожње на ЕП на брдовитој стази није успела да понови 

резултат са европског првенства. 

 

Последња акција у сезони, једнодневна трка у Мађарској 30.09.  Меморијал Имре Рицзу 

1.2 одлична вожња Душана Калабе и 5. место на граници до подијума.  И ова трка је 

реализована тако што је БСС обезбедио новчана средства за путне трошкове а клубови 

пратњу и трансвер такмичара. 

 

Таком сезоне координатор за сениоре Иван Стевић имао је добру сарадњу са  клубовима, а 

све у циљу да млади спортисти сениори имају што бољи програм и добију шансу да ураде 

што више у својим каријерама.  

 

Ове сезоне бициклизам је напустило неколико младих сениора у које је много уложено за 

њихов развој у последњих 6 година као што су Козомара, Борисављевић, Антонијевић, 

Жарковић Ђолаји и Драгојевић. Мотиви и разлози су личне природе односно то да нису 

успели да остваре своје зацртане циљеве те свој даљи пут видели у школовању и 

заснивању радних односа. 

 

Јуниори друм 

 

2017. година била је година када се репрезентација као и у 2016. години градила око нашег 

најбољег младог возача, Вељка Стојнића. С обзиром на његове успехе из 2016. и 2015. у 



највећој мери је све у јуниорској репрезентацији било подређено његовој припреми и 

наступима на великим такмичењима.  

 

Са акцијама се почело већ на самом почетку године када су у јануару на 19-дневне 

припреме  у Кумбор у Црној Гори отишли Вељко Стојнић, Душан Веселиновић и Марко 

Сударић. Следеће окупљање је било је почетком фебруара на новим припрема у Бару, на 

које су заједно ишли репрезентација јуниора и сениори. Током припрема Вељко Стојнић 

отпутовао на камп у седиште светске бициклистичке федерације УЦИ  у Швајцарској. 

 

Сезона трка кренула је дводневном трком Александар Велики 18.-19. марта у Грчкој на 

којој су наступали заједно јуниорска и сениорска репрезентација. Екипи је ово била прва 

трка у сезони и  прошла је без значајнијег резултата. Крајем марта одржано је викенд 

окупљање. Вожени су тренинзи са задацима у дужини док је у недељу вожена трка у 

Мађарској, ГП Боњхад. На Трци наша тројица на победничком постољу Вељко Стојнић, 

Ђорђе Ђурић и Павле Калаба.Током априла јуниорска репрезнтација се окупља у Сомбору 

на петодневним припремама поводом наступа на Купу Нација у Чешкој.  

 

Почетком маја репрезентација наступа на Куп Нација у Чешку. Најбољи појединачан 

пласман оставрује Стојнић на хронометру освојивши 8. место. У најтежој брдској етапи 

одлази са водећом групом и заузима 11. место. После последње пете етапе Стојнић је 

освојио 9. место у генералном пласману и тиме прави највећи наш успех на овој трци. 

Веселиновић, Ђурић и Стојановић завршавају трку, док Калаба и Козодеровић одустају на 

првој, односно другој етапи. 

 

Током  јуна Стојнић и Сударић одлазе на петодневни обилазак стаза за ЕП у Данској и СП 

у Норвешкој, снимљена је и испробана стаза ради адекватне припреме  за ЕП и СП. У  јулу 

репрезентација учествује на  Купу Нација у Луксембургу. Стојнић трку завршава на 21. 

месту у генералном пласману. Веселиновић на истој трци бележи свој најбољи наступ у 

јуниорима освојивши 47. место на другој етапи, док Ђурић и Калаба не завршавају трку. 

Калаба поново одустаје у првој, а Ђурић у другој етапи. 

 

У августу Стојнић и Ђурић наступају на ЕП у данском Хернингу, на индивидуалном 

хронометру у дужини од 31км. Стојнић заузима 8. а Ђурић 41. место. На друмској трци 

Стојнић у спринту заузима 23. док је Ђурић после пада на 25км до циља заузео 103. место. 

8. место Стојнића на ЕП је трећи резултат нeког српског возача у ТОП 10 на ЕП 

(Јовановић 6. у Атини 2003. и Стојнић 4. на EYOF 2015.).  

 

Крајем августа, Стојнић, Ђурић и Веселиновић уз Ивану Вилим наступали су у румунској 

Деви на шампионату Балкана. На хронометру Стојнић побеђује и тиме долази до своје 

четврте везане балканске титуле у млађим категоријама у овој дисциплини. Одличан 

наступ употпуњује другим местима на друму и хронометру Ивана Вилим освојивши тако 

своју трећу и четврту медаљу за три године на овом такмичењу. 

 

Почетком септембра током припреме за СП Стојнић учествује на тркама у Италији.  Том 

приликом освојио  1. место на  хронометарској трци, док је друмску трку завршио на 18. 

месту. Током трке имао је пробу за СП и био у соло бегу 30км, а достигнут  је 15км пре 

циља. Последњи наступ јуниорска репрезентација је имала у норвешком Бергену на СП у 

периоду од 17-24. септембра. Србију је представљао Вељко Стојнић који је учествовао у 

две дисциплине друм и хронометар. На хроонометру је заузео 23. место. Друмску трку у 

дужини од 135км након учешћа у паду и дефекта успео да завршио на 65. месту. 

 

Млађе категорије  друм 

 

Са млађим категоријама радило је више тренера од којих издвајамо координатора за млађе 

категорије Дејана Перчића и његове помоћнике Бајрама Колашинца и Милоша 

Миладиновића. О женском делу екипе бригу је водио Слободан Радовановић. Веома 



важна година за млађе категорије јер су се у истој одржавале европске игре за кадете 

ЕYOF. 

 

Оно што у сваком случају требамо похвалити и оно што је важно за едукацију младих 

бициклиста је 20 дневни камп младих бициклиста свих узраста до 19 година. Камп младих 

из године у годину има све бољи програм те млади усавршавају знања из бициклизма. 

Велики допринос дали су и спортски стручњаци који су учествовали у реализацији кампа. 

 Средином марта организовано је прво окупљање ширек списка кандидата за ЕYOF на 

викенд припремама у Београду. Једанаест такмичара је присуствовало на припремама. 

Колашинац Адмир Трнава Нови Пазар, Ћатовић Нермин Трнава Нови Пазар, Луковић 

Давид и Селечанин Лазар Металац Краљево, Вучићевић Вељко Борац Чачак, Милошевић 

Богдан Борац Чачак, Дивнић Јован Партизан Београд, Матејић Никола Шумадија 

Аранђеловац, Бајић Станковић Теодор Црвена Звезда Београд. На овим припремама 

такмичари Трнаве из Новог Пазара су показали убедљиво бољу припремљеност од 

осталих такмичара. Реализован је контролни хронометар на равном 5км, и на Авали.  

 

Крајем марта су одржане једнодневне припреме у Сомбору са којих је се продужило на 

отварање сезоне за млађе категорије у Боњхаду Мађарска. Пласман на трци: 3.Колашинац, 

8.Луковић, 10.Селечанин, 12.Ћатовић, 16.Вучићевић, 17.Дивнић, 21.Здравковић, 

25.Милошевић, и 26.Рудинац. 

 

У априлу се учествовало на контролној трци за EYOF Ђер Мађарска. Трка се возила на 

стази предстојећег Eyof-а. Равна техничка стаза са кружним токовима и јаким ветром. 

Трка је била агресивна са пуно покушаја одвајања и падова. Колашинац је имао пад и 

после два круга добио дефект, успео је сустићи главну групу. Пласман на трци: 

Колашинац Адмир 23. Ћатовић Нермин 39. Луковић Давид 41. Дивнић Јован 47. 

Селечанин Лазар и Вучићевић Вељко су искључени са стазе због временског заостатка. 

Почетком маја се наступило на изузетно тешкој етапној трци Јевичко Чешка. Тешка стаза 

са јаком конкуренцијом по традицији. Колашинац Адмир, Ћатовић Нермин, Луковић 

Давид, Дивнић Јован, Селечанин Лазар су завршили трку. Вучићевић Вељко одустао. 

Крајем маја организоване су још једне припреме у Београду. Контролни хрономтар на 

равном 5км два пута, Хронометар на Авалу једном, Кружна смена иза мотора и тренинг 

трка на Раљи и циљ на Авали. Најспремнији и даље такмичари из Новог Пазара 

Колашинац и Ћатовић, Вучићевић и Луковић једнаки, Селечанин, Дивнић и Матејић 

заостају за водећом четворком. 

 

Почетком јуна репрезентација је наступила на међународној трци Долтчини куп Софија 

Бугарска. Три етапе два критеријума и једна  брдска 20км успона. Прва етапа Ћатовић 2. 

Колашинац 4. Друга етапа Колашинац 3. Вучићевић 5. Трећа етапа Колашинац 1. Ћатовић 

2. Трећу етапу су заједно возиле све категорије . Колашинац Адмир заузима 12. место у 

укупном пласману а 1. место код кадета. У јулу месецу у склопу припрема за  EYOF Ђер 

Мађарска у Суботици су реализоване припреме за: Почуча Сара С Теам Сомбор, 

Колашинац Адмир Трнава Нови Пазар, Ћатовић Нермин Трнава Нови Пазар, Луковић 

Давид Металац Краљево. Суботица је идална била за ове припреме због ветра и стазе која 

је равна као у Ђеру. 

 

На европским играма за младе EYOF Ђер Мађарска наши спортисти су у дисциплини 

индивидуални хронометар на 10км постигли следеће резултате: Почуча Сара 68., Луковић 

Давид 85., Ћатовић Нермин 86. Колашинац Адмир 87. Хронометар су сви одвезли испод 

очекивања. Друм девојке: Почуча Сара 59. место. Трку је возила добро у главној групи али 

је учествовала у паду испред циља 300м. Друм дечаци: Колашинац Адмир 25., Ћатовић 

Нермин 59. у главној групи. Луковић Давид је пао и није завршио трку. 

 

У августу се наступило на  Балканском шампионату у Румунија и том приликом остварену 

су резултати: на Хронометару Луковић Давид  16., Дивнић Јован 17.,  Вучићевић Вељко 

19.  док на друму:  Луковић Давид  17. Дивнић Јован 18. Вучићевић Вељко 24. место. 



Планински бициклизам МТБ 

 

Крајем  марта и почетком априла за млађе категорије реализован је вишедневни тренинг 

камп у Новом Саду. Током кампа реализоване су теме технике и адаптације на различите 

услове стаза. Руководилац припрема био је координатор за млађе категорије МТБ Едуард 

Жупан и помоћник Зоран Живковић. 

 

Сезона трка за јуниоре и сениоре кренула је у априлу са међународним наступом у 

Камнику у Словенији на Ц1. Јована Црногорац је у јакој конкуренцији заузела 3. место и 

30 УЦИ бобова. Теодора Савић Поповић је имала неугодан пад и завршила на 10. месту и 

освојила 1 Уци бод. Милица Ракић је због изузетно клизаве стазе главом ударила у дрво и 

задобила тежи потрес мозга и није завршила трку.  

 

У мају се наступило на трци БЕМЦ Белгија С1. Јована Црногорац је потврдила да јој ова 

трка и стаза одговара. У првој етапи је била 3. Остале две етапе је убедљиво победила и на 

крају освојила плаву мајицу победника трке. Јована је освојила 120 УЦИ бодова.  

Светски куп Чешка и Немачка. На овој акцији су учествовале Јована Црногорац и Јана 

Јоловић. За Јану су трке светског купа послужиле у сазревању и напретку. Јанино 

ангажовање и посвећеност раду су на завидном нивоу и свакако да уз додатни рад може 

бити пуно бољих и запаженијих резултата. Јована Црногорац је имала пех у Чешкој, 

сломила је бицикл и није завршила трку. У Немачкој Јована је освојила 40. место и 28 

бодова. 

 

У јуну трка у Самобор Хрватска Ц1.  Женска МТБ репрезентација наступала је у саставу 

Јована Црногорац и Ивана Вилим. Јована Црногорац је заузела 3. место и освојила 30 

УЦИ бодова, Ивана Вилим је била  пета. У јулу још једно велико такмичење Светски куп 

Швајцарска. Ова акција је била реализована у сарадњи са фирмом Салкано. Следеће 

године је светско МТБ првенство на овој стази и главни циљ је био упознавање са стазом, 

и логистиком за светско првенство. Јована Црногорац је освојила 35. место. Након тога 

наступило је се на Европском првентво за јуниоре и сениоре у Италији. Велико искуство 

за Ивану Вилим која је дебитовала. Ивана Вилим је трку завршила као 36. а Јована 

Црногорац је имала тежак пад након којег је одустала са такмичења.  

 

Истог месеца за млађе категорије одржане су вишедневне припреме на Власинском језеру 

за наступ на Балканском шампионату у Грчкој. Припремама руководио Едуард Жупан. 

Након припрема репрезентација је наступила на Балканском шампионату у планинском 

бициклизму у Нафпактосу у Грчкој. Екипу је водило Едуард Жупан. На шампионату су 

остварени следећи резултати: Александар Роман У-23 Сениор - 2. место, Ивана Костић  

Сениорка - 5. место, Јана Јоловић Сениорка - 7. место, Теодора Савић Поповић  Сениорка 

- 8. место, Душан Веселиновић Јуниор - 14. место, Ивана Вилим Јуниорка - 5. место, Лазар 

Антић Кадет - 8. место, Никола Праштало Кадет - 9. место, Лука Катић Кадет - 11. место и 

Марија Танцик Кадеткиња - 4. место. 

 

У септембру наступило је се на Светском МТБ првенству у Аустралији. Код јуниора 

наступио је Душан Веселиновић који је у овој  години направио фантастичан скок у 

односу на почетак сезоне. Његов наступ био је везан за испуњење норме за Олимпијске 

игре младих 2018. и максимално се посветио припремама за Светско првенство. Пао је у 

првом кругу на каменитом спуст и за такмичара који се пребацио са друма добро је возио 

на овако захтевној стази и заузео је 55. место што је Србију рангирало као 26 нацију за 

ранг листу за ОИ младих 2018. Јована Црногорацје је имала слаб старт и била је 

позиционирана на крају велике групе. На половини стазе је успела да уђе у ритам и  

почела да пролази конкуренткиње. Остала је у кругу са победницом али без великог 

резултата.  

У наставку налази се  табеларни приказ о ангажовању  спортских стручњака и стручњака у 
спорту  у сезони 2017. као и табеларни приказ свих реализованих активности које је 
Бициклистички савез Србије током 2017. године финансирао или суфинансирао. 



Табеларни  Извештај  о броју дана трка, припрема и ангажовању  спортских 

стручњака и стручњака у спорту  у сезони 2017. 

 

Р. 

бр. 
Назив акције Категорија 

Број 

дана 
Ангажовани 

1 Припреме У17 2 Миладиновић Милош,Колашинац Бајрам, Перчић 
Дејан 

2 Припреме У17 1 Миладиновић Милош,Колашинац Бајрам 

3 Трка Боњхад У17 1 Миладиновић Милош,Колашинац Бајрам, Перчић 
Дејан 

4 Трка Ђер У17 2 Колашинац Бајрам, Перчић Дејан 

5 Трка Јевичко У17 4 Миладиновић Милош,Колашинац Бајрам 

6 Припреме У17 2 Колашинац Бајрам, Перчић Дејан 

7 Трка Софија У17 3 Перчић Дејан 

8 Припреме У17 9 Перчић Дејан 

9 EYOF Ђер У17 9 Колашинац Бајрам, Перчић Дејан 

10 Балканијада U17 3 Сударић Марко 

11 Припреме Кумбор У19 19 Сударић Марко 

12 Припреме Бар У19 19 Перчић Дејан 

13 Трка Александар 
Велики 

У19 4 Павловић Радомир 

14 Тренинг НС-СО-СУ У19, Елите 1 Сударић Марко 

15 ГП Боњхад У19, Елите 1 Сударић Марко 

16 Припреме Сомбор У19 5 Сударић Марко 

17 Куп нација-Чешка У19 5 Сударић Марко, Перчић Дејан, Прћић Златко 

18 Обилазак стаза за СП и 

ЕП 

У19 5 Сударић Марко 

19 Куп нација-Луксембург У19 5 Сударић Марко, Неговановић Ненад 

20 Европско првенство У19, Елите 11 Сударић Марко, Иван Стевић 

21 Балканијада У17, У19 3 Сударић Марко, Павловић Филип, Почуча Драган 

22 Хронометар и друмска у 
Италији 

У19 3 Сударић Марко, Прекпалаји Емануел 

23 Светско првенство У19, Елите 11 Сударић Марко, Гајичић Саша 

24 Камп припреме млади У17-15-13-11 6 Миладиновић Милош 

25 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Хасановић Есад 

26 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Перчић Дејан 

27 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Миладиновић Бранислав 

28 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Радовановић Слободан 

29 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Тарјан Тибор 

30 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Живковић Зоран 

31 Камп припреме млади У17-15-13-11 6 Јовановић Небојша 

32 Камп припреме млади У17-15-13-11 9 Гајичић Радивој 

33 Камп припреме млади У17-15-13-11 7 Рвовић Иван 

34 Око Бугарске Елите 9 Брковић Мићо 

35 Црно Море Елите 9 Јовановић Ђорђе 

36 Сибиу Румунија Елите 7 Каса Габор 

37 Припреме Бар Елите 5 Иван Стевић 

38 Припреме Елите 1 Иван Стевић 

39 Трка Боњхад Елите 1 Иван Стевић 

40 Ново Место ГП Адриа Елите 2 Иван Стевић 

41 Вишеград Елите 3 Иван Стевић, Габор Каса 

42 Тоур оф Албаниа Елите 5 Чубрић Радиша, Јовановић Ђорђе 

43 Тур оф Бихор Елите 4 Спасић Драган, Вучковић Тадија, Стевић Иван 

44 Тур оф Хунгари Елите 6 Иван Рвовић, Филип Павловић 

45 Тур оф Секерланд Елите 5 Каса Габор, Филип Павловић 

46 Тур оф Булгариа Елите 8 Тркуља Бранко, Брковић Мићо 

47 Мемориал Имре Ритзу Елите 2 Ђорђе Јовановић 

48 Тренинг камп Нови Сад Јуниори 4 Едуард Жупан, Зоран Живковић 

49 УЦИ Ц1 трка Камник У19, Елите 2 Немања Вајс, Едуард Жупан 



50 Тренинг камп Власина У17, У19 5 Едуард Жупан 

51 Балканско првенство У17, У19, Елите 4 Едуард Жупан, Филип Павловић 

52 Европско првенство У19, Елите 6 Немања Вајс, Едуард Жупан 

53 БЕМЦ С1 Белгија Елите  6 Немања Вајс 

54 Светски куп Чешка Елите и У-23 6 Немања Вајс 

55 Светски куп Немачка Елите и У-23 7 Немања Вајс 

56 Светски куп Швајцарска Елите  4 Немања Вајс 

57 Самобор Ц1 У19, Елите  2 Немања Вајс 

58 Светско МТБ првенство У19, Елите  11 Немања Вајс 

 Укупан број дана трка и 

припрема у 2017. години 
  

322 
 

 

 

             АНГАЖОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У СПОРТУ У 2017. 
 

 

Р. 

бр. 

Презиме и име 

 

Укупан број 

радних дана 

1 Сударић Марко 72 

2 Немања Вајс 44 

3 Перчић Дејан 40 

4 Иван Стевић 27 

5 Едуард Жупан 21 

6 Колашинац Бајрам 21 

7 Павловић Филип 18 

8 Јовановић Ђорђе 16 

9 Миладиновић Милош 15 

10 Рвовић Иван 13 

11 Живковић Зоран 11 

12 Гајичић Саша 11 

13 Брковић Мићо 9 

14 Гајичић Радивоје 9 

15 Радовановић Слободан 8 

16 Тркуља Бранко 8 

17 Хасановић Есад 7 

18 Миладиновић Бранислав 7 

19 Тарјан Тибор 7 

20 Каса Габор 7 

21 Јовановић Небојша 6 

22 Чубрић Радиша 5 

23 Неговановић Ненад 5 

24 Прћић Златко 5 

25 Павловић Радомир 4 

26 Почуча Драган 3 

27 Прекпалаји Емануал 3 

  

Укупан број радних дана 402 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Tабеларни приказ свих реализованих активности које је Бициклистички савез Србије 

током 2017. године финансирао или суфинансирао. 

РБ. Активност 

Период спровођења 

активности 

Датум 

почетка 

Датум 

завршетка 

1 Припреме репрезентације 05.01. 27.01. 

2 Припреме репрезентације 17.01 24.01. 

3 Државно првенство у Циклокросу 22.01. 22.01. 

4 Припреме јуниора – УЦИ камп   10.02. 18.02. 

5 Припреме  репрезентације  15.02 28.02. 

6 Припреме  репрезентације 27.02. 18.03. 

7 Припреме  репрезентације - 01.03. 04.03. 

8 Конгрес Европске бициклистичке федерације 03.03. 07.03. 

9 Припреме  репрезентације  07.03. 09.03. 

10 Трка Александар Велики,  Грчка 16.03. 20.03. 

11 Трка Бонихад, Мађарска  24.03. 26.03. 

12 Мтб припреме  30.03. 02.04. 

13 Трка у Словенији – ГП Адриа  02.04 04.04 

14 Трка у Мађарској – Ђер -  02.04 03.04 

15 УЦИ камп јунира - Швајцарска 03.04. 21.04. 

16 Куп Србије Шид  08.04. 

08.04. 

08.04. 

08.04. 17 МТБ Куп Србије Ниш 09.04. 

09.04. 

09.04 

09.04. 18 Куп Србије – Ушће 15.04. 

21.04. 

15.04. 

25.04. 19 Трка у Мађарској 21.04. 

 

25.04. 

20 Велика награда Сомбора Куп Србије 

 

22.04. 22.04. 

23.04. 21 Visegrad 4 Bicycle race,  Мађарска и Словачка 22.04. 

22.04. 

23.04. 

23.04. 22 Мтб трка Камник 

 

23.04. 

23.04. 

23.04. 

23.04. 23 Трка Београд – Бања Лука 29.04 29.04 

24 Трка Мира, Чешка  04.05. 07.05. 

25 Трка Јевичко, Чешка  04.05. 07.05. 

26 Мтб трка Истамбул 06.05. 07.05. 

27 Путевима Карађорђа - Куп Србије 07.05. 

07.05. 

07.05. 

07.05 28 МТБ трка - Belgian Mountainbike Challenge  12.05. 

12.05. 

14.05. 

14.05 29 МТБ КУП Србије, Крагујевац 

 

14.05. 

14.05. 

14.05. 

14.05. 30 Трофеј Сајамског града – Нови Сад 20.05. 

20.05. 

21.05. 

21.05. 31 МТБ Светски куп, Чешка 20.05. 21.05. 

32 МТБ Светски куп, Немачка 27.05. 28.05. 

33 Трка Тур оф Бихор, Румунија  02.06. 04.06. 

34 МТБ Куп Србије Крушевац 04.06. 04.06. 

35 Куп Србије Улицама Саве Шумановића 11.06. 11.06. 

36 Трка кроз Србију 

 
14.06. 18.06. 

37 МТБ Куп Србије Стражилово 18.06. 18.06. 

38 Државно Првенство Хронометар  23.06. 23.06. 

39 Државно Првенство Друм 

 
25.06 25.06 

40 МТБ Светски куп, Андора 01.07. 02.07. 

41 ГП Генерал Патон, Луксембург 08.07. 09.07. 

42 МТБ Светски Куп – Швајцарска 08.07. 09.07. 

43 МТБ Куп Србије Црна Трава 09.07. 09.07. 

44 МТБ Балканско првенство  14.07. 15.07. 

45 Припреме за ЕЈОФ  15.07. 21.07. 

46 Куп Србије Награда Чачка 16.07. 16.07. 

https://dataride.uci.ch/iframe/CompetitionResults/32694/7/


 

 

 

 

 

 

                Председник  

         

            Бранко Бановић

47 МТБ Државно првенство 23.07. 23.07. 

48 Европско Првенство МТБ, Италија 27.07. 30.07. 

49 ГП Крањ - друм 29.07. 31.07. 

50 Европско Првенство друм, Данска 02.08. 06.08. 

51 Припреме млађих категорија  06.08. 20.08. 

52 Трка око Секерланда , Румунија  10.08. 12.08. 

53 Балканско првенство друм 18.08 20.08 

54 Државно првенство Брдско  

 
20.08. 20.08. 

55 Државно првенство Критеријум  

 
27.08. 28.08. 

56 Трка око Бугарске 27.08. 05.09. 

57 Светско Првенство МТБ 05.09. 10.09. 

58 Куп Србије Кроз Војводину 08.09. 09.09. 

59 МТБ Куп Шид 17.09. 17.09. 

60 Светско Првенство Друмско Норвешка  17.09. 24.09. 

61 Припреме репрезентације  03.11. 18.11. 

62 Припреме репрезентације  03.11. 13.11. 

63 Куп Србије Циклокрос 12.11. 12.11. 

64 Куп Србије Циклокрос 19.11. 19.11. 

65 Куп Србије Циклокрос 03.12. 03.12. 

66 Куп Србије Циклокрос 17.12. 17.12. 



 

 


