
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о раду и реализацији програма Бициклистичког савеза Србије  

за 2018. годину 
 
 

Током 2018. 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 постављени и планирани циљеви, 

задаци и програми. Овај извештај обухвата извештај о свеукупном раду савеза током 2018. 

године као и извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних средстава. 

 

Управни одбор као управни и извршни орган Скупштине одржао је укупно осам 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 а разматрани и утврђивани су низ других материјала и докумената. 

 

Бициклистички савез Србије (у датељем тексту: савез) је у 2018. години са Министарством 

омладине и спорта потписао уговор за финансирање редовног годишњег програма у 

висини од укупно 23.000.000,00 динара, основни уговор почетком године у висини од 

15.000.000,00 динара и два Анекса уговора  о додатним средствима у висини од 

3.000.000,00 динара и 5.000.000,00 динара. За програм међународне трке „Београд - 

Бањалука“ потписан је уговор за средства у висини од 1.235.000,00 динара, за програм 

међународне „Трке кроз Србију“ потписан је уговор за средства у висини од 1.900.000,00 

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 2018. 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 2018. година још увек 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 бициклистичке 

активности као и подстицај и унапређење рада бициклистичких клубова и организација на 

територији Републике Србије. 

 



Редован годишњи програм  Бициклистичког савеза Србије за 2018. годину је посматрајући 

сумирано све планиране сегменте  реализован у највећој мери. 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 како Савеза тако и клубова организатора, афирмишући и 

развијајући тако бициклистички спорт у Републици Србији.  

 

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 11 такмичења за Куп Србије у 2018. 

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

које се према правилнику рачуна за Куп, одржано је укупно 9 такмичења за Куп Србије у 

2018. години. Додела признања најбољим појединцима и екипама у генералном пласману 

Купа Србије за 2018. годину организована је крајем 2018. године у оквиру редовне 

Скупштине савеза у Београду. 

 

Победници друмског Купа Србије 2018 у појединачној сениорској конкуренцији су Марко 

Даниловић – Б.К. Борац  и Маја Савић – Б.К. Дубл. Најбоља сениорска мушка екипа је 

Б.К.Борац из Чачка, а најбоља женска сениорска екипа је Б.К. Елите из Новог Сада. 

 

Победници Мтб Купа Србије 2018 у појединачној сениорској конкуренцији су Иван 

Јовановић – Б.К. Металац и Јана Јоловић – Б.К. Цикломанија - Крагујевац. Најбоља 

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

П.Б.Д.Орловац из Црне Траве. 

 

Крајем 2018. године године у сарадњи са клубовима организована су зимска Циклокрос 

такмичења како би се омогућио бољи континуитет тренинга и рада спортиста током 

зимског периода. Током године различити клубови организовали су већи број осталих 

такмичења, а највише их је организовано у дисциплини мтб маратон. Организација 

Дунавског Купа спровела је своја такмичења у оквиру којих се посебан допринос даје 

развоју рекреативног бициклизма,  као и развоју мастерс и млађих категорија. 

 

Почетком године Министарство унутрашњих послова ослободило је Бициклистички савез 

Србије трошкова плаћања обезбеђења бициклистичких трка што представља први корак у 

наставку сарадње која се очекује и наредних година а чиме је након неколико година 

неразумевања учињен велики искорак у решавање горућег проблема друмског 

бициклизма. На великим међународним тркама које се спроводе на републичким путевима 

од стране републичке саобраћајне полиције уведена је обавеза саобраћајних елабората и 

постављања саобраћајне сигнализације што је у многоме додатно отперетило савез а 

наведена пракса спроводиће се и наредних година. 

 

У сарадњи са Министарством омладине и спорта током године у циљу популаризације и 

развоја бициклизма а посебно на територији града Београда, реализован је пројекат у коме 

су ученицима школа из десет Београдских општина подељена више од три стотине 

дечијих бицикала. 

 

Бициклистички савез Србије је у претходном периоду активно учествовао у изради 

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



Представници Бициклистичког савеза Србије током године били су активни и учествовали 

су у раду међународних федерација како Балканске тако Европске и Светске 

бициклистичке федерације.  

 

Бициклистички савез Србије у 2018. години, поред редовног годишњег програма, спровео 

је и програме међународних трка. Б.К. „Партизан“ из Београда реализовао је  техничку 

организацију „12. међународне бициклистичке трке Београд - Бањалука“ која је одржана 

28. Априла. На овој међународној трци учествовало је преко 165 такмичара сениорског 

узраста из различитих европских земаља. Организацију и реализацију „58. међународне 

бициклистичке трке кроз Србију“ спровео је савез а организована је у облику тродневне 

етапне трке у периоду од 08 до 10 Јуна. На трци је учествовало преко 130 такмичара 

сениорског узраста из 22 различите европске земље распоређених у 24 спортске екипа. 

 

Поред програма међународних такмичења, Бициклистички савез Србије реализовао је и 

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

Београду а на кампу је учествовало преко 70 младих такмичара којима су знања из 

бициклизма преносили наши најистакнутији спортски радници. 

 

Судијска комисија је својим радом у великој мери допринела подизању квалитета 

домаћим такмичењима а крајем године издала је алманах резултата бициклистичких 

такмичења за 2018. годину. Половином године члан судијске комисије и судија Никола 

Јаковљевић положио је и практични део испита за Мтб међународног комесара и тиме је 

Србија добила другог УЦИ комесара а првог за Мтб дисциплину.  

 

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 обухаваћен је извештајем Програмске комисије 

који се налази у настваку. 

 

Извештај Програмске комисије о раду и постигнутим резултатима у 2018. години 

- Извештај о постигнутим резултатима за млађе категорије  

 

Извештај о постигнутим резултатима за млађе категорије усмено су поднели спортски 

стручњаци који су водили репрезентацију на међународним такмичењима Дејан Перчић, 

Марко Сударић и Небојша Јовановић и том приликом постигли: 

 

Млађи кадети: 

  

    Идрији Словенија у етапама 1х1 место и 1х3 место 

 Ново Место Долењска Словенија у етапама 1х1 место и 3х2 место 

 Италија, 30, 31, 32 место од 100 који су завршили трку 

  

Клубови: 

 Троповци Словенија   1х2 место 

 Коменда Словенија   1х2 место 

 Грац Аустрија    2х1 место 1х2 место и 1х3 место 

 

Кадети: 

 

Јевичко Чешка: 

 Луковић Давид у етапама 17, 38, 24, 17, 32   и ГП 24 

 Дивнић Јован  у етапама   103, 34, 115, 46, 99   и ГП 51 

 Ћатовић Нермин у етапама  65, 23, 47, 74, 70   и ГП 54 

 Селечанин Лазар у етапама       108, 85, 96, 66   и ГП 70 

 Надовеза Игор у етапама            78, 91, 89, 96    и ГП 104 



     Идрија Словенија:    1х1 и 1х3 место 

     Ново Место Словенија:    1х2 и 1х3 место 

     Балкански шампионат Македонија:  1х1 место и 2х3 место 

 

Ново Место етапна: 

 Луковић Давид у етапама   17, 16, 12    и ГП 13 

 Надовеза Игор у етапама       35, 10, 24   и ГП 25 

 Селечанин Лазар у етапама   23, 35, 28  и ГП 35 

 Бајевић  Теодор  у етапама    44, 42, 42   и ГП 42 

 

Јуниорке: 

Балкански шампионат друм:   1х2 место 

Троповци Словенија     2 место ГП за бодове 

Аустрија Грац:      3х1 место 

 

Јуниори: 

 

Куп  Course de la Paix Juniors (2.Ncup):  

Колашинац у етапама     110, 125, 119, 80, 93, и ГП 93 

Ђурић Ђорђе у етапама    131, ИТТ 50, 73, 115 и днф. 

 

 Bugarska Memorial Dimitar Yankov - Sunny Beach (2.1) 

Ђурић Ђорђе у етапама 1, 2, 1    ГП 1  и ГП бод 1 место 

Колашинац у етапама   2, 23, 5,  ГП 2  и ГП бод 3, ГП БЦ 2  

Јованов Стеван  12, 1, 14,  ГП 6 

Сретеновић Стефан 13, 10, 6 ГП 10 

Милошевић Богдан  9, 35, 13 ГП 31 

Матејић Никола   33, 33, 33  ГП 36 

 

 Olimpijske nade - Beogradski trofej Milan Panić (2.1) 

Колашинац у етапама   3,15,   ГП 4  

Ђурић Ђорђе у етапама 14, 3,     ГП 14 

Матејић Никола   13-17   ГП 12 

Јованов Стеван  12, 1, 14,  ГП 6 

Сретеновић Стефан 13, 10, 6 ГП 10 

 

Куп Долчини Бугарска  у етапама  2х3 место 

Грац Аустрија      2х2 место 

Балкански шампионат Македонија   2х1 место РР и ИТТ 

 

Европско првенсто  Чешка  

 Хронометар Ђурић Ђорђе    45 место 

 Друм Колашинац Адмир и Ђурић Ђорђе  днф. 

 

Светско  првенсто  Аустрија 

 Друм Колашинац Адмир и Ђурић Ђорђе днф.  

 

 

Извештај о постигнутим резултатима за сениори друм 

 

Ове године судећи да није олимпијска план је био скромнији у односу на наступајућу 2019 

годину. Иван Стевић је спровео унапред усвојени план у потпуности са својим 

сарадницима. Иван Стевић координатор за сениоре саопштио је на крају сезоне да из 

личних разлога (школовање, радне обавезе и др.) неће више моћи да води сениорску 

репрезентацију Србије.  

 

https://www.procyclingstats.com/race/course-de-la-paix-junior/2018
https://www.procyclingstats.com/race/memorial-dimitar-yankov/2018
https://www.procyclingstats.com/race/belgrade-trophy-milan-panic/2018


Од трка на којима је репрезентација учествовала издвајамо следеће резултате: 

 

Мађарска   V4 Special Series Debrecen - Ibrany (1,2)  

 Марко Даниловић 3 место 

 

Балкански шампионат Краљево 

 Друм:    Стојнић Вељко           1 место 

   Стефан Стефановић   3 место 

 

Медитеранске игре Шпанија 

 Хронометар  Стојнић Вељко     6 место 

   Душан Рајовић  11 место 

 

Европско првенсто  Чешка  

 Хронометар  Стојнић Вељко 30 место, Огњен Илић 39 место од 48 учесника 

 Друм:    Стојнић Вељко 55 од 56 завршило а Огњен Илић днф 

 

Светско  првенсто  Аустрија 

 Хронометар   Стојнић Вељко 45 место, Огњен Илић 63 место од 70 учесника 

 Друм:    Стојнић Вељко и Огњен Илић   днф. 

 

Душан Рајовић индивидуално са својим Клубом Адрија: 

Croatia-Slovenia (1.2)    1 место 

   GP Izola (1.2)     1 место  

   Tour of Qinghai Lake (2.HC)   1 место етапа 

   Trofej Porec - Porec Trophy (1.2)  3 место 

   Trofej Umag - Umag Trophy (1.2)  3 место 

 

 

Планински бициклизам - МТБ 
 

Балкански шампионат Румунија: 

 Мушкарци елите У23 и жене  1х1, 1х2, 1х3 место    

 Кадети:        7, 10 и 15 место 

 Жене јуниори:     1х2 место и 1х 3 место 

 Жене кадети:     1х2 и 1х 3 место 

  

Светско првенство Швајцарска  

 Жене елите Јована Црногорац  22 место 

 Мушкарци У23  Роман Александар 58 место 

 

Јована Црногорац индивидуално са својим Клубом: 

 Светски куп:    23, 27, 33, 38, 59  

 С1 Белгија  у етапама  1х1 и ГП 2 место 

 С2 Словенија у етапама 1х1 и ГП 2 место 

 С2 БИХ у етапама  1х1 2х2 и 3х4 место 

 С2 Румунија  у етапама  1х1 и ГП 2 место 

 С1 Израел  у етапама 1х1 и ГП 2 место 

 Светски куп Маратон 1х1 и ГП 11 место 

 Ц2 Турска   1х3 место 

 Ц2 Србија Нови сад   1х1, 1х2, 1х3 место 

 Ц2 Србија Нови сад   1х1, 1х2, 1х3 место 

https://www.procyclingstats.com/race/v4-special-series-debrecen---ibrany/2018/result
https://www.procyclingstats.com/race/1st-ljubljana-zagreb/2018
https://www.procyclingstats.com/race/gp-izola-butan-plin/2018
https://www.procyclingstats.com/race/tour-of-qinghai-lake/2018
https://www.procyclingstats.com/race/porec-trophy-trofej-porec/2018
https://www.procyclingstats.com/race/trofej-umag-umag-trophy/2018


У циљу бољег праћења утренираности и раном препознавању потенцијала код спортиста 

формиран је тренерски тим који ће радити са препознатим талентима.  

 

За руководиоца и одговорно лице тренерског тима одређен је Немања Вајс. Немања Вајс је 

завршио високу спотску школу са усмерењем бициклизма и у органиозацији светске 

бициклистичке федерације УЦИ у Иглу Швајцарска са успехом савладао сва три нивоа  I, 

II i III  обучености за тренера у бициклистичком спорту. За сараднике су изабрани 

Небојша Јовановић олимпијац из Атине и Пекинга сада тренер, и Милош Миладиновић, 

бивши бициклиста апсолвент Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу са 

специјализациојом бициклизам. 

 

Бициклистички савез Србије је у 2018. години извршио набавку савремене опреме за 

тренирање и праћење тренираности бициклиста са жељом унапређења бициклистичког 

спорта у Србији уз примену савремених метода и техничких помагала. Купљена су 4 

гармин урешаја којима су задужени млади перспективни бициклисти до 18 година. 

Купљена су и 3 савремена електронска тренажера за тестирање и тренирање спортистима 

којима су задужени координатор за јуниоре Марко Сударић, селектор за МТБ Немања 

Вајс то јест  Дијагностички центар БСС у Новом Саду и Јовановић Небојша тренер БК 

Партизана. Набављена су 3 комада савремених точкова који мере оптерећење у ватима и 

са њима су задужени координатори по категоријама. Узимајући у обзир напред наведено 

створила се идеја и формиран је први Дијагностичкои тренинг центра Бициклистичког 

савеза Србије. Дијагностика тренираности спортиста представља неизоставни део процеса 

планирања, контроле и реализације тренажног процеса. Намењена је свим онима који 

препознају потребу да на савремен, научно заснован и верификован начин приступе 

провери свог тренутног физичког стања и да на основу тога испланирају будуће кораке. 

 

Tабеларни приказ реализованих активности које је Бициклистички савез Србије 

током 2018. године финансирао или суфинансирао: 

РБ. Активност 

1 Балкански конгрес – Бања Лука 

2 Државно првенство у Циклокросу – све категорије 

3 Припреме  у Црној Гори   

4 Припреме  репрезентације 

5 Европски конгрес - Турска 

6 Припреме  репрезентације – сениори друм –Београд 

7 Припреме  репрезентације  

8 МТБ Куп Србије Шид -  Све категорије мтб 

9 Велика награда Сомбора Куп Србије -  Све категорије друм 

10 Камп припреме младих -  Млађе категорије друм 

11 Трка Београд - Бањалука - Сениори друм 

12 Трка Мира, Чешка - јуниори друм 

13 Трка Мира, Чешка кадети - друм 

14 Мтб трка Белгија - Сениорке мтб 

15 Visegrad 4 Bicycle race,  Мађарска и Словачка - Сениори друм 

16 Трка у Бугарској - Јуниори друм 

17 МТБ КУП Србије, Крагујевац -  Све категорије мтб 

18 Куп Србије Награда Чачка -  Све категорије друм 

19 Трофеј Сајамског града – Нови Сад, Куп Србије -  Млађе категорије друм 

20 Трка у Мађарској - сениори  друм 

21 Трка у Бугарској - јуниори друм 

22 Трка Тур оф Бихор, Румунија -  Сениори друм 



 

 

 

 

                 Председник  

                Бранко Бановић

23 МТБ трка у Бањалуци -  Сенори и јуниори мтб 

24 МТБ Куп Србије Константин -  Све категорије мтб 

25 Трка кроз Србију -  Сениори друм 

26 Салкано Куп Војводине -  Све категорије мтб 

27 Куп Србије Улицама Саве Шумановића, Шид -  Све категорије друм 

28 МТБ трка у Мађарској -  Сениори друм 

29 Државно Првенство Хронометар -  Све категорије друм 

30 Државно Првенство -  Све категорије друм 

31 МТБ Светски куп, Андора -  Сениорке мтб 

32 МТБ припреме-  Све категорије мтб 

33 МТБ Куп Србије Власина -  Све категорије мтб 

34 Европско Првенство Чешка друмско  друм 

35 МТБ Балканско првенство Румунија -  Све категорије мтб 

36 МТБ Државно првенство -  Све категорије мтб 

37 ГП Крањ -  Сениори и јуниори друм 

38 Државно првенство Брдско и Критеријум -  Све категорије друм 

39 Припреме млађих категорија -  Млађе категорије друм 

40 Трка у Мађарској - Сениори друм 

41 Трка у Италији -  Млађи кадети друм 

42 Куп Србије Сомбор -  Сениори и јуниори друм 

43 Балканско Првенство, Македонија -  Јуниори и кадети друм 

44 Светско Првенство МТБ, Швајцарска -  Сениори и сениорке мтб 

45 Припреме репрезентације  

46 МТБ трка у Хрватској  

47 Куп Србије Шид МТБ -  Све категорије мтб 

48 Куп Србије Кроз Војводину  

49 Куп Србије Суботица 

50 МТБ трка у Турској сениори 

51 Светско Првенство Друмско -  Сениори и јуниори 

52 Куп Србије Плава трка – Београд 

53 МТБ Куп Србије Андревље -  Све категорије мтб 

54 Балканско Првенство – Србија -  Сениори друм 

55 Припреме репрезентације 

56 Циклокрос -  Све категорије 

57 Циклокрос -  Све категорије 

58 Циклокрос -  Све категорије 

59 Рад канцеларије и  стручних служби 



 


