На основу члана 35. Став 2, а у вези са чланом 96. Став 3, чланом 102. Став 4, чланом 103, став 4,
чланом 105. Став 3. и чланом 106. Став 2. Закона о спорту (службени гласник РС, број 10/16) и на
основу члана 19. и 20. Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и
спортских делатности (службени гласник РС, број 42/17), Управни одбор Бициклистичког савеза
Србије, на седници одржаној дана 06.06.2022. усвојио је
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ БИЦИКЛИСТИЧКИХ ПРИПРЕМА И КАМПОВА
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређују услови које треба да испуне спортске организације, које у
оквиру Бициклистичког савеза Србије, организују вбициклистичке припреме и кампове у земљи и
иностранству.
Члан 2.
Организовање бициклистичких припрема и кампова у земљи и иностранству, које обухвата превоз
и смештај спортиста (у даљем тексту бициклистичке припреме) мора бити предузето тако да:
1) одговара годишњем плану и програму рада, који је усвојио Управни одбор
Бициклистичког савеза Србије;
2) програм реализације бициклистичких припрема садржи: циљеве и задатке; садржај
активности; планирани обухват учесника; носиоце предвиђених садржаја и активности;
план дежурства; трајање, путне правце, техничку организацију, смештај и начин
финансирања;
3) је одређен стручни вођа бициклистичких припрема;
4) путни правци, објекти и опрема буду одређени у складу са циљевима и задацима
бициклистичких припрема;
5) уколико се за реализацију бициклистичких припрема користе услуге агенције, она
треба да буде изабрана тако да су обезбеђени најбољи услови за реализацију
предвиђеног путовања и боравка, да поседује одговарајућу лиценцу издату од стране
министарства надлежног за туризам и да има искуства у спортском туризму;
6) је да за превоз спортиста и пратилаца сачињен план превоза који обавезно садржи:
избор одговарајућег превозног средства, превозника, цену превоза, утврђивање
маршруте – руте, време поласка, одмора и доласка, техничке услове везане за
исправност возила и хигијенско-санитарне услове у току превоза, начин преузимања и
смештај спортиста у превозно средство;
7) уколико се за превоз користи сопствено путничко средство организације оно мора бити
технички прегледано најкасније 5 дана пре почетка пута, а возач који је ангажован за
превоз учесника мора бити професионалац и не сме у претходна два дана да је возио
више од осам сати дневно.
8) за путовање у иностранство буде обезбеђен лекар-пратилац;
9) спортисти учесници буду здравствено прегледани пре почетка путовања, осим ако
имају важећу позитивну оцену здравственог стања за учешће на спортским
такмичењима, издату у складу са Законом;
10) након окончања бициклистичких припрема, стручни вођа бициклистичких припрема

поднесе организацији извештај о путовању, који надлежни орган организације
обавезно разматра и увршћује, заједно са својом оценом, у годишњи извештај о раду
организације;
11) стручни вођа бициклистичких припрема води основну документацију: књигу
евиденције учесника; здравствени протокол; књигу реализације програмских садржаја.
Члан 3.
Стручни вођа бициклистичких припрема може бити само лице које има искуство у организовању и
реализовању сличних спортских садржаја.
Стручни вођа бициклистичких припрема спроводи програм који се односи на остваривање
постављених циљева и задатака и одговарајућих садржаја, и стара се о безбедности и понашању
учесника.
Члан 4.
Уколико у бициклистичким припремама учествују лица која имају мање од 16 година живота,
организација у области спорта мора бициклистичке припреме организовати тако да:
1) свако дете поседује писану сагласност родитеља за учешће у бициклистичким припремама;
2) су родитељи претходно упознати са програмом, садржином и ризицима активности којима
ће дете бити изложено, врстом превоза и смештаја, маршутом превоза, финансијским
обавезама и другим елементима битним за давање сагласности;
3) да се превоз аутобусом не обавља ноћу, у време од 22,00 до 5,00 часова;
4) лице овлашћено за заступање организације обвести најкасније у року од 48 часова пре
отпочињања путовања надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и
времену поласка учесника, броју ангажованих аутобуса и пријављених учесника који ће
непосредно пре отпочињања путовања извршити контролу документације, техничке
исправности возила предвиђених за превоз (морају поседовати записник о извршеном
техничком прегледу аутобуса, не старији од 5 дана) и тахографских уложака за претходна
два дана за возаче који су ангажовани за превоз;
5) дневне активности утврђене програмом бициклистичких припрема буду реализоване до
22,00 часа;
6) да за бициклистичке припреме буде обезбеђен лекар – пратилац, или лекар на месту
припрема;
7) за припреме дуже од 7 дана родитељ, односно старатељ, достави здравствени лист за дете
спортисту, који садрћи податке о здравственом, физичком и психичком стању детета, издат
од стране изабраног лекара на основу здравственог картона
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на интернет страници Бициклистичког
савеза Србије
Београд 06.06.2022.

Председник
Радомир Павловић, проф.

