Београд,
01.12.2021. године,
Број: 26-УО 919/21

УПРАВНИ ОДБОР БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члановима
Записник са 26 седнице Управног одбора Бициклистичког савеза Србије која је одржана
01.12.2021. са почетком у 20.00 часова путем зум апликације за коју је предлажен
следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице,
2. Усвајање регистрационог правилника БСС,
3. Ангажовање Марка Живановића за израду техничких правилника УЦИ,
4. Ангажовање Димитрија Жарковића Ђолајија за израду онлине пријаве за учешће на
такмичењима на сајту БСС,
5. Ангажовање једног лица за техничку помоћ у изради завршног финансијског
извештаја према МОС,
6. Разно,
На седници од 6 чланова УО БСС присутни 1. председник УО Радомир
Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Марко Сударић, 4. Александар Марић 5.Рајко Чубрић и
6.Дејан Видаковић.
Председавајући Радомир Павловић је констатовао да од 6 шест чанова УО БСС
присутна већина од 6 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, Усвајање регистрационог правилника БСС,
Председник Радомир Павловић обавестио је УО Бициклистичког савеза Србије да је
у циљу поштовања Статута БСС и унапређења рада БСС Небојша Субић сачинио предлог
Регистрационог правилника усклађен са УЦИ прописима.
Након дискусије чланови УО БСС су предложили и гласањем се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић, 4. Марко
ЗА
Сударић, и 5. Дејан Видаковић, 6 Рајко Чубрић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема
Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 6 гласа ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАНИХ већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се предложени Регистрациони правилник БСС за 2022 годину.“

Тачка 3. Ангажовање Марка Живановића за израду техничких правилника УЦИ,
Председник Радомир Павловић обавестио је УО Бициклистичког савеза Србије да
је у циљу унапређења рада и поштовања УЦИ прописа обављен разговор са УЦИ
комесаром Марком Живановићем и да је он дао предлог да на српском језику сачини
материјал везан за УЦИ пеописен закљулно са 31.12.2021. године, то:
Општа организација бициклизма као спорта - око 80 страна, Друмске трке - првих
12 поглавља јер су она релевантна за српски бициклизам - око 120 страна, МТБ - прва 3
поглавља јер су она релевантна за српски бициклизам - око 30 страна, Цикло-крос - око
40 страна, Континентална првенства - 2 стране, Олимпијске игре - око 10 страна,
Дисциплинске мере и процедуре - око 40 страна, Бициклизам за све - око 10 страна.
Након дискусије чланови УО БСС су предложили и гласањем се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић, 4. Марко
ЗА
Сударић, и 5. Дејан Видаковић, 6 Рајко Чубрић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема
Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 6 гласа ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАНИХ већином гласова донео је Одлуку која гласи:

„Са УЦИ комесаром Марком Живановићем закључити Уговор као спортског
стручњака за израду правила и УЦИ прописа Општа организација бициклизма као
спорта - око 80 страна, Друмске трке - првих 12 поглавља јер су она релевантна за
српски бициклизам - око 120 страна, МТБ - прва 3 поглавља јер су она релевантна
за српски бициклизам - око 30 страна, Цикло-крос - око 40 страна, Континентална
првенства - 2 стране, Олимпијске игре - око 10 страна, Дисциплинске мере и
процедуре - око 40 страна, Бициклизам за све - око 10 страна.
За ово ангажовање одобрена је надокнада од 55.000,00 динара.

Тачка 4. Ангажовање Димитрија Жарковића Ђолајија за израду онлине пријаве за
учешће на такмичењима на сајту БСС,
Председник Радомир Павловић обавестио је УО Бициклистичког савеза Србије да
је у циљу унапређења рада БСС и једноставније пријаве такмичара и екипа за трке
Димитрије Жарковић Ђолаји дао предлог да сачини у оквиру сајта БСС онлајн пријаву
кроз годишњи календар трка и на основу лиценцираних такмичара. Уједно видеће се и
тренутна стартна листа током пријаве све до старта трке. Све то поједноставлјује рад и
функционисање судијског колегијума.
Након дискусије чланови УО БСС су предложили и гласањем се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић, 4. Марко
ЗА
Сударић, и 5. Дејан Видаковић, 6 Рајко Чубрић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема
Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 6 гласа ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАНИХ већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Са националним комесаром Димитријем Жарковићем Ђолајием закључити
Уговор као спортског стручњака за израду он лајн пријаве такмичара за трке и
актуелне стартне листе пријављених такмичара као и одржавање ове апликације на
сајту БСС.
За ово ангажовање одобрена је надокнада од 72.000,00 динара на годишњем
нивоу.
Тачка 5. Ангажовање једног лица за техничку помоћ у изради завршног финансијског
извештаја према МОС,
Председник Радомир Павловић обавестио је УО Бициклистичког савеза Србије да је у
циљу благовремене израде завршног рачуна и правдања средстава према МОС
неопходно нгажовање једног лица за техничку помоћ и трајању од 30 дана.

Након дискусије чланови УО БСС су предложили и гласањем се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић, 4. Марко
ЗА
Сударић, и 5. Дејан Видаковић, 6 Рајко Чубрић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема
Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 6 гласа ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАНИХ већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Ангажовати једно лице са Уговором спортског стручњака за израду завршног
рачуна и правдања средстава МОС Р Србије.
За ово ангажовање одобрена је надокнада до 36.000,00 динара на месечном
нивоу.
6. Разно,
Под тачком разно јавио се Марко Сударић са предлогом да БСС за сезону 2022
годину купи нов бицикл најбољем јуниору Михајлу Столићу. Обавестио нас је да
бицикала нема у поруџбини до 2023 године и да је неопходна помоћ БСС.
Током дискусије договорено је да се испитају могућности помоћи ОКС за младог
талента исто као што је било и за ОИ Токио када је ОКС набавио бицикл за Јовану
Црногорац. Испитати могућности и услове набавке Скот бицикла преко увозника Планет
бајка.
Сударић за следећу седницу да спреми документацију биографију и резултате
спортисте као и цене и могућност набавке бицикла.

Како се нико више није јавио за реч седница је закључена у 21,05 часова.“.

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Павловић с.р

