Београд, 14.01.2022. године,
Број: 03-УО 28/22

УПРАВНИ ОДБОР БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члановима
Записник са 3. седнице Управног одбора Бициклистичког савеза Србије која је одржана
12.01.2022. године, електронским путем зум апликације са почетком у 20:00 часова дана за
коју предлажен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са претходне седнице,
2. Уговор о пословно техничкој сарадњи БСС-БСБ „Радио веза“,
3. Уговор о пословно техничкој сарадњи БСС-БСБ „Пословни простор-магацин“,
4. Усвајање Ревидираног програма за БГ-БЛ,
5. Усвајање Ревидираног програма за Трка кроз Србију,
6. Усвајање Ревидираног годишњег програма БСС,
7. Разно,
Електоронска седница је одржана електронским путем изјашњавања Чланови УО
БСС су се изјаснили са ЗА, ПРОТИВ, УЗДРЖАН.
На седници се од 6 чланова УО БСС изјаснили 1. председник УО Радомир Павловић,
2.потпредседник Душан Гојић, 3. Александар Марић, 4. Дејан Видаковић и 5. Марко
Сударић.
Председавајући Радомир Павловић је констатовао да од 6 шест чанова УО БСС присутно 5
чланова УО БСС те да седница има кворум и може пуноправно да ради и доноси Одлуке.

Тачка 1, Усвајање записника са претходне седнице“ ,
Након читања мејлова и изјашњавања чланови УО БСС су се писмено изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић 4. Дејан
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема
Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0
нула УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се записник са 02 седнице УО БСС. “

Тачка 2, Уговор о пословно техничкој сарадњи БСС-БСБ „Радио веза“,
Председнк Павловић је упознао чланове УО да је имао састанак са председницом БС
Београда Јеленом Лончаревић у циљу унапређења пословно техничке сарадње. Конкретно
БС Београда поседује 22 радио станице Моторола које је вољна да уступи БС Србије с тим
да БС Србије уради све мере и радње да се добију дозволе за рад, фреквенције додатни
каблове и батерије и станице стави у функцију у складу са законом о радио вези. Једини
услов је да БС Београда за све своје акције и трке може да користи радио станице без
ограничења.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Склопити Уговор о пословно техничкој сарадњи са БС Београда за примање
на поклон станица Моторола и прибављања све документације и опреме за њихово
коришћење. Уговору дефинисати јасно да су станице власништво БС Србије а да БС
Београда станице на даље може да користи за своје акције и потребе без ограничења.
Трошкове одржавања и годишњих дозвола сноси Бициклистички савез Србије“.

Тачка 3, Уговор о пословно техничкој сарадњи БСС-БСБ „Пословни простор-магацин“,
Председнк Павловић је упознао чланове УО да је имао састанак са председницом БС
Београда Јеленом Лончаревић у циљу унапређења пословно техничке сарадње. Конкретно
БС Београда има пословне просторије које користи као магацин за реквизите и опрему за
организацију трке. БС Београда је спреман да део просторија уступи БС Србије за смештај
имовине запрека, ограда, сигнализације, резервне опреме и материјала. Предлаже се
заједничко коришћење реквизита оба савеза с тим да БС Србије на себе преузме део
месечних трошкова у износу од 12.000,00 динара односно трошкове закупа простора и
грејања сходно повећању цена од стране Града Београда и његових служби.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Склопити Уговор о пословно техничкој сарадњи са БС Београда коришћење
просторија БС Београда за потребе смештаја реквизита и опреме БС Србије за
надокнаду од 12.000,00 динара месечно. Цена се може повећавати у складу са
повећањем цена градских служби Пословни простор и Електране Београд.
Склопити Уговор о пословно техничкој сарадњи са БС Београда о заједничком
коришћење реквизита за одржавање бициклистичких трка без надокнаде. Услов да
сваки од поптписника Уговора оштећене или изгубљене реквизите поправи или купи
нове.“
Тачка 4, Усвајање Ревидираног програма за трку Београд –Бања Лука
Председнк Павловић је упознао чланове УО да је Министарство омладине и спорта
за трку Београд Бања Лука одобрило средства у висини од 3.000.000,00 динара и да је
потребно у складу са одобреним средствима доставити ревидирани план трошкова.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се Ревидирани план трошкова трке Београд Бања Лука у висини од
3.000.000,00 динара према доле наведеним ставкама.
1 превоз учесника
Трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у
2
реализацији програма
3 дневнице спортиста
4 Дневнице спортиста и спортских стручњака
трошкови куповине спортске опреме (патике, дресови, лопте и др.) и
5
реквизита
трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну
6 реализацију програма (струњача, чамац, једрилица, гимнастичка справа,
кошеви и др.)
7 трошкови смештаја и исхране
8 трошкови изнајмљивања (закупа) спортских објеката и другог простора
9 Изнамљивање опреме
10 Хонорари лица која учествују у реализацији програма
11 Транспорт опреме и реквизита
12 осигурање учесника такмичења
13 осигурање опреме која се користи за реализацију програма
14 финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
15 ширење информација и комуникације
16 Маркетинг и набавка пропагандног материјала
17 превод докумената
18 Штампање публикација и материјала
19 антидопинг контрола
20 Спровођење екстерне ревизије реализације програма
21 трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
22 спровођење јавних набавки
23 Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу
24 Куповина и изнајмљивање возила
25 Набавка пехара, медаља, диплома и сл.
26 репрезентација (код међународног такмичења)
27 лекови, средства за опоравак спортиста и медицинска помагала
28 трошкови котизације за организацију међународног такмичења
29 Индиректни трошкови носиоца програма маx 15%
Укупно:

200,000.00
100,000.00

1,000,000.00
100,000.00
164,000.00
300,000.00

150,000.00
36,000.00

300,000.00
600,000.00
50,000.00

3,000,000.00

„Од буџета у висини 3.000.000,00 динара, трке Београд Бања Лука минимум 20%
искористити за набавку реквизита, запреке, ограде, бине, опреме и сл што ће након
трке користити БС Србије за своје потребе.“
Тачка 5, Усвајање Ревидираног програма за трку Кроз Србију,
Председнк Павловић је упознао чланове УО да је Министарство омладине и спорта Р
Србије за трку Кроз Србију одобрио средства у висини од 3.000.000,00 динара и да је
потребно у складу са одобреним средствима да се достави Ревидирани План трошкова.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се Ревидирани план трошкова трке Кроз Србију у висини од 3.000.000,00
динара према доле наведеним ставкама.
Ревидир.
предлог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Превоз учесника
Трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у
реализацији програма
дневнице спортиста
Дневнице спортиста и спортских стручњака
трошкови куповине спортске опреме (патике, дресови, лопте и др.) и
реквизита
трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну
реализацију програма (струњача, чамац, једрилица, гимнастичка справа,
кошеви и др.)
трошкови смештаја и исхране
трошкови изнајмљивања (закупа) спортских објеката и другог простора
Изнамљивање опреме
Хонорари лица која учествују у реализацији програма
Транспорт опреме и реквизита
осигурање учесника такмичења
осигурање опреме која се користи за реализацију програма
финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

438,000.00

200,000.00
600,000.00
100,000.00
100,000.00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ширење информација и комуникације
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
превод докумената
Штампање публикација и материјала
антидопинг контрола
Спровођење екстерне ревизије реализације програма
трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (бруто
зарада)
спровођење јавних набавки
Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу
Куповина и изнајмљивање возила
Набавка пехара, медаља, диплома и сл.
репрезентација (код међународног такмичења)
лекови, средства за опоравак спортиста и медицинска помагала
трошкови котизације за организацију међународног такмичења
Индиректни трошкови носиоца програма маx 15%

150,000.00
36,000.00

250,000.00
700,000.00
100,000.00

76,000.00
250,000.00
3,000,000.00

„Од буџета у висини 3.000.000,00 динара, трке Кроз Србију минимум 20% искористити
за набавку реквизита, запреке, ограде, бине, опреме и сл што ће након трке користити
БС Србије за своје потребе.“
Тачка 6, Усвајање Ревидираног годишњег програма БСС.
Председнк Павловић је упознао чланове УО да је Министарство омладине и спорта Р
Србије за Редован годишњи програм БС Србије одобриlо средства у висини од 19.000.000,00
динара и да је потребно у складу са одобреним средствима усвоји Ревидирани програм и да
се усвоји висина месечне надокнаде за спортске стручњаке и стручњаке у спорту по основу
Уговора.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се Годишњи план трошкова Бициклистичког савеза Србије у висини од
19.000.000,00 динара према доле наведеној табели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у
реализацији програма
Трошкови путовања за друга лица која непосредно учествују у
реализацији програма
Трошкови куповине спортске опреме и реквизита
Трошкови куповине остале опреме
трошкови смештаја и исхране
Трошкови изнајмљивања простора
Трошкови изајмљивања опреме и реквизита
Трошкови прилагођавања спортског објекта захтевима одржавања
такмичења
Хонорари лица која учествују у реализацији програма
Транспорт опреме и реквизита
Осигурање спортиста и спортских стручњака
Осигурање опреме
Финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
Визе
Ширење информација и комуникације
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Превод докумената
Штампање публикација и материјала
Набавка средстава за опоравак спортиста преписана од доктора
Здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација
Антидопинг контрола и едукација
Спровођење екстерне ревизије реализације програма
Трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (бруто)
Трошкови котизације за учешће на такмичењу
Спровођење јавних набавки
Набавка стручне литературе и компјутерских програма
Трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног
поступка
Школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за учешће у
стручном усавршавању спортским стручњацима и стручњацима у
спорту
Чланарина међународној федерацији
Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

2,500,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
170,000.00

6,000,000.00
400,000.00

320,000.00

200,000.00
300,000.00
180,000.00
240,000.00
100,000.00
9,000.00

60,000.00
300,000.00

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Куповина и изнајмљивање возила
Набавка пехара, медаља, диплома и сл.
Дневнице спортиста и спортских стручњака
Дневнице других лица који реализују програм
Превоз опреме и реквизита
Лекови, суплементи и медицинска помагала
Набавка канцеларијске опреме
Набавка канцеларијског материјала
Индиректни трошкови

400,000.00
400,000.00
1,600,000.00

100,000.00
150,000.00
80,000.00
991,000.00
19,000,000.00

Након дискусије по питању месечне надокнаде лицима ангажованим за потребе БСС
спортским стручњацима и стручњацима у спорту чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић 4. Дејан
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Усваја се Годишњи план трошкова Бициклистичког савеза Србије за потребе
ангажовања спортских стручња у висини од 6.400.000,00 динара, од чега 6.000.000,00
дин из редовног програма а остатак 400.000,00 динара из ванредних прихода БС
Србије. Висина месечне надокнаде директора свих репрезентација и шефа струке
50.000,00 селектор за сениоре 40.000,00, селектор за млађе категорије 30.000,00,
селектор за жене 30.000,00, селектор за МТБ 20.000,00, секретар судијске организације
20.000,00, судије 60.000,00 техничка организација рада савеза организација Купа и
Првенства Србије 98.000.00 административни послови 37.000,00 књиговодствени
послови и лиценцирање 32.000,00 новинарски послови ПР БСС 20.000,00 правни
послови 15.000,00 динара.

Тачка 7, Разно.
Под тачком разно присутни чланови УО БСС су предложили да се сви који својим
радом и залагањем донесу у БСС путем Уговора о спонзорству или донаторству када новац
буде уплаћен на рачун БСС путем Уговора награде са 30% од бруто од примљених
средстава.
Након дискусије чланови УО БСС су се изјаснили:
1. Радомир Павловић, 2. Душан Гојић, 3. Александар Марић
ЗА
Видаковић и 5. Марко Сударић
ПРОТИВ
нема
УЗДРЖАН
нема

4. Дејан

Управни Одбор Бициклистичког савеза Србије је са 5 гласова ЗА, 0 нула ПРОТИВ, 0 нула
УЗДРЖАН већином гласова донео је Одлуку која гласи:
„Сваком доносиоцу ванредних финансијских средстава БСС у новцу путем
спонзорства или донаторства припада 30% бруто износа са укљученим ПДВ и осталим
дажбинама у складу са прописима.“.
Седница завршена у 22,15 часова

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Павловић с.р

