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УДРУЖЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

На основу члана 28. Статута Бициклистичког савеза Србије, Члана 8.ст.1 и члана 11 став 2,3,4 

Пословника о раду Скупштине, и Одлуке УО БСС  сазивам: 

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 

Бициклистичког савеза Србије 

 

Седница ће се одржати дана 17 децембра са почетком у 15 часова у хотелу Далас у Шиду за 

коју предлажем следећи: 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Избор радних тела: 

 Радно Председништво – 3 члана 

 Верификациона комисија – 3 члана 

 Записничар и два оверивача записника 

2. Верификација записника са: 

- Изборне седнице Скупштине Савеза одржане 14.03.2021. године. 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду савеза за 2021 годину, 

4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2021 годину, 

5. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2021 годину, 

6. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за 2022 годину, 

7. Разно, 

Напомена: 

У складу са Статутом Скупштину БСС сачињавају по један представник сваког редовног 

чланова и један изабрани представника за све придружене чланове. 

Уколико Скупштини неприсуствују законски заступници удружења молимо вас да 

Бициклистичком савезу Србије до почетка седнице доставите овлашћење за представника 

оверено печатом и потписаним од стране законског заступника. 

Овлашћења се могу доставити електронском поштом на: office@bss.rs или личном предајом 

верификационој комисији на лицу места.  

За сва додана питања око спровођења Скупштине можете се обратити Канцеларији Савеза на 

тел 011-32-34-616 или на званични мејл Савеза office@bss.rs 

mailto:office@bss.rs
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ВЕРИФИКАЦИЈА 
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Избор радних тела: 

 

Предлог: 

Радно Председништво  

1. Радомир Павловић   председник - председавајући 

2. Душан Гојић,  потпредседник 

3. Марко Сударић, директор репрезентације 

 

Верификациона  комисија 

 

1. Јадранка Стојановић, 

2. Бранка Трифуновић, 

3. Лука Роквић 

 

Записничар и два оверивача записника 
 

 

Записничар: 

 Лука Роквић 

Оверивачи записника, 

Јелена Лончаревић, 

Марина Миладиновић, 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

ЗА 2021 годуну  

 

Последња редовна седница одржана је 14.03.2021. године,  

Овај извештај обухвата период од 01.01. до 31.12.2021. године, Основни циљ овог извештаја је 

да се њиме презентују најбитнији садржаји и резултати рада Саавеза у 2020 години и да се 

њиме укаже на кључна питања и актуелне проблеме у раду Савеза, које у наредном периоду 

треба приоритетно решавати. 

Овај извештај је састављен из више делова, у којима су обрађена и анализирана питања од 

посебног значаја за рад и резултате рада у Савезу. 

 

Управни одбор је у  2021 години одржао 29 седница и донео доста важних Одлука за 

функционисање и рад БСС. 

Као и у животу тако и у овом нашем спорту сви почетци су тешки. Ново изабрани 

представници Савеза кренули су са идејом да врате перспективу младима и бициклистичком 

спорту те подигну његов значај. Рад претходног сазива био је такав да су појединци били 

повлашћени, понеки задовољни, али већина није видела светлу будућност бициклистичког 

спорта са таквим вођењем БС Србије. 

Да кренемо од почетка: 15. март, први дан након Изборне скупштине БСС, када је 

новоизабрано руководство сачекао хладан туш.  Просторије Савеза су биле закључане, а на 

улазним вратима је била окачена информација да су сви запослени БСС на колективном 

годишњем одмору и да се враћају на посао за нешто мање од месец дана.  У телефонским 

контактима са генералним секретаром и бившим председником, у наредним данима, успели смо 

да дођемо до кључева од службених просторија савеза, печата, службених платних картица и 

дела покретне имовине БС Србије. 

Правно решење АПР-а , о постављењу новог председника и органа управљања, стигло је 

5 дана након изборне Скупштине. Првих дана  било је пуно посла око правних измена 

овлашћеног лица  у банкама.  

Стање на рачуну било је привидно фантастично, око 27 милиона динара, али од тога 22 

мил. наменских средстава за Гранфондо Србија, 3,5 мил. наменских средстава за трку Београд 

Бања Лука, 1мил. за кампове младих и око 500 хиљада динара за рад  Савеза.  



УО БСС је дао налог и овлашћење  председнику надзорног одбора Петру Роквићу да 

испита финансијско пословање БСС у 2021. и у претходним годинама.  

Увидом у финансијску документацију БСС за 2021. годину утврђено је да је: 

 у 2021. години за Редовни програм БСС  уплаћено око 3 мил.динара, али да је 

скоро половина тог новца потрошена ненаменски и да се не може правдати као 

Редован програм.  

 појавио се један број сарадника, према којима БСС има дуговања из 2021. године, 

који  траже да се измире обавезе, од којих већи део дуговања не може да се 

правда као Редовни програм.  

 појавили су се и дугови из претходних година. Највећа обавеза и дуговање БСС је 

кредит који је подигнут  2019. године, са месечном ратом од око 130 хиљада 

динара, који треба измирити свакога месеца све до краја 2021. године. Односно у 

овој години 11 рата кредита и једна заостала рата из 2020. године, што све скупа 

износи око 1,4 милиона динара, који опет не могу да се правдају МОС кроз 

Редовне програме. 

Запослени у БСС ген. секретар Саша Гајичић и технички секретар Александра Вантовић 

су БСС током годишњег одмора обавестили БСС да су болесни и спречени за долазак на рад те 

доставили лекарске дознаке. На посао су се вратили тек почетком месеца маја, скоро 50 дана 

након Изборне скупштине. 

Плате, привремено спречених, запослених у Савезу, које нисмо видели два месеца, су 

исплаћене за март, април и мај 2021. године и ту је потрошено оно мало Програмских пара које 

смо имали на рачуну. 

Програмске активности, организација и суорганизација домаћих и међународних трка, 

које је усвојила Скупштина, су у уз велико залагање и труд, одговорних лица новог руковоства, 

потпуно реализоване. 

Трка Београд Бања Лука је, у сарадњи са Бициклистичким савезом Републике Српске, 

реализована беспрекорно и без проблема у раду. 

Олимпијски програм МТБ ТОКИО 2021. са Јованом Црногорац реализован је у 

потпуности. ОКС је обезбедио средтва за два врхунска МТБ бицикла за ОИ Токио 2021. Јована 

Црногорац није испунила норму за ОИ Токио 2021. 

Сада долази онај тежи део у ових првих неколико месеци вођења БСС.  Министарство 

омладине и спорта није уплатило ни један динар за Редован програм БСС.   

Али то није једна потешкоћа, директор Гранфондо Србија Иван Стевић, у договору са 

светском федерацијом Гранфондо, предложио је да се Гранфондо Србија одложи за 2022. 

годину. Тај предлог је прихваћен на УО БСС и донета је Одлука о померању термина. О свему 

томе обавештен је и МОС. С тим у вези,  Министарство омладине и спорта донело је решење да 



се сва уплаћена средства од 22 милиона динара врате, а на утошени новац за плату директора 

Гранфондо Србија и закуп простора и др. -  уплати затезна камата.  

БСС је у року од 7 дана вратио сав новац,  додатак за затезну камату и сачинио извештај. 

Након што је вратио новац МОС-у, исплатио плате запосленима и био суорганизатор 

Купова Србије, БСС је дошао на ивицу економске егзистенције. 

Покушали смо да добијемо кредит, како би рефинансирали дугове и измирили обавезе. 

Поједине банке имале су добру вољу да изађу у сусрет и помогну  давањем кредита, али пошто 

је БСС 2019. године пословао са губитком, кредитни биро доставио је ову информацију свим 

банкама, тако да  је за сада ова могућност искључена. 

 БСС се одговорним лицима у МОС писмено обраћа пет недеља за редом за захтевом за 

одржавање радног састанка и помоћи у раду и функионисању Савеза. У последњих дана имали 

смо министром спорта Вањом Удовичићем у МОС који  нас је информисао да ће у даљем 

периоду БСС бити редовано финансирањ. 

18. јуна је потписан  је Уговор са МОС на износ од 4,5 милиона динара наменских 

средтава за Програм Европско првенство у МТБ. 

Бициклистички савез Србије био је суорганизатор Европског првенства у МТБ у Новом 

Саду у августу и Трке кроз Србију у септембру. 

Руководство савеза је успело до краја године да измири све рате кредита у износу од 

1.350.000,00 динара али нас је у децембру опет хладан туш принудна наплата путем јавног 

извршиоца агенције ПРА за дуговања од 288.000,00 динара из 2018 и 2019 године. Поред 

главнице ту су и затезне камате, трошкови адвоката, трошкови суђења, трошкови извршиоца 

све скупа око 420.000,00 динара. На нашу молбу извршиоц је прихватио да дуговање исплатимо 

у 4 рате од којих прва 30 децембра пред сам крај године. Да је извршилац пустио налог за 

плаћање БСС би био блокиран и не бих био финансиран у 2022 години. УО БСС је донео 

одлуку да поднесе пријаву одговорном лицу за прикривање дуговања. 

И поред свих ових сачекуша и непредвиђених трошкова БСС је успео да знатно појача 

свој возни парк за једно наменско комби возило за бициклистички спорт марке Мерцедес 

Спринтер и једно наменско путничко караван возило марке Шкода супер Б са носачима на 

крову за бициклистичку галерију на одложено плаћање у три рате. Сада ће Савез моћи много 

лакше да организује путовања различитих селекција у истом термину. 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА 

 

Годишњи извештај о раду свих репрезентативних селекција у току 2021. године 

 

1. СЕНИОРИ 

 

Сениорска репрезентација је у току 2021. године имала богат програм трка. Због ситуације са Ковидом, 

многе трке су биле померене за други део сезоне. У току сезоне смо имали једнe припреме у Краљеву и 

укупно 11 наступа на тркама, укључујући првенства Света, Европе, Балкана, као и женске УЦИ трке у 

Београду. У току године имали смо и 4 зоом састанка. 

Прво званично окупљање, а уједно и трка сениорској репрезентације била је трка Београд  -Бања Лука 

која се возила од 22-25.04.2021. трка је имала 4 етапе,а репрезентација је наступала у саставу: Марко 

Даниловић, Душан Рајовић, Огњен Илић, Стева Клисурић, Душан Веселиновић, Нермин Ћатовић, Јован 

Дивнић. Најбољи постигнут резултат: Душан Рајовић (6. место). 

Следећа трка на програму је била прва трка за женску репрезентацију, која се возила од 12-13.06.2021. у 

Београду. На овој трци поред националног тима возила је репрезентација Б. Трка је била саставњена од 

хронометра и две етапе. За репрезентацију учествовале су: Јелена Ерић, Сара Почуча, Маја Савић, 

Александра Совиљ, Маријана Урошевић, а најбољи резултат је постигла Јелена Ерић 2. местом на етапи. 

Крај месеца јуна и почетак јула репрезентација је наступала на Трци око Бугарске у термину од 30.06-

05.07.2021. Трка је имала 5 етапа. Позив смо добили у последњем тренутку. У саставу репрезентације је 

било 4 возача: Марко Даниловић, Марко Станковић, Душан Веселиновић и Јован Дивнић. Након ове 

трке ушло се у циклус трка и припрема за Трку кроз Србије.  

У августу месецу репрезентација је имала припреме у Краљеву и 2 међународне УЦИ трке. Почетком 

месеца репрезентација је учестовала на трци у Секерланду, Румунија, која се возила у термину од 04-

08.08.2021. у виду 4 етапе. За национални тим су наступали возачи: Марко Даниловић, Ђорђе Ђурић, 

Стева Клисурић, Павле Калаба, Огњен Илић и Јован Дивнић, а најбољи резултат је постигао Ђурић 

Ђорђе у виду 5. места на етапи.  

Од 19-26.08.2021. репрезентација је имала припреме у Краљеву. Циљ припрема је био обилазак и 

упознавање етапа које ће се возити на трци кроз Србију. Обишле су се последње две етапе и циљ у 

Чачку. На припремама поред подизања форме и обиласка етапа, увежбаване су и неке тактичке замисли. 

На припремама је био проширен списак возача: Марко Даниловић, Душан Рајовић, Ђорђе Ђурић, Стева 

Клисурић, Јован Дивнић, Душан Веселиновић, Алекса Радмилац, Кристиан Анталович и Урош Зораја. 

Са прирпема је први тим репрезнтације директно отишао на трку у Црну Гору која се возила се у 

термину од 27-28.08.2021. Било је две етапе од чега је једна била УЦИ. Ова трка је била последња 

провера за трку око Румуније и за трку кроз Србију. На трци су учествовали Марко Даниловић, Ђорђе 

Ђурић, Душан Веселиновић, Јован Дивнић, Стева Клисурић, Урош Зораја.  Најбољи резултате су 

постигли Марко Даниловић и Ђорђе Ђурић 2. односно 3. местом на УЦИ трци. 

 Крајем августа месеца и почетком септембра репрезентација је наступала на трци око Румуније која се 

возила у термину 31.08.-05.09.2021. Трка је имала пролог и 5 етапа. Репрезентација је наступила у 



саставу Марко Даниловић, Душан Рајовић, Јован Дивнић, Стева Клисурић, Урош Зораја, Душан 

Веселиновић и Ђорђе Ђурић. Освојена су два постоља у виду 2. и 3. места Душана Рајовића на етапама. 

Ово је био велики резултат за целу екипу која је одрадила одличан посао. Све ово утицало је на 

подизање мотивације за трку кроз Србију која је била циљ другог дела сезоне. 

Трка кроз Србију возила се у термину од 09-12.09.2021. у виду четири етапе. Иако по профилу последње 

две етапе нису биле оне које највише одгварају типу наших возача, остварен је велики резултат, када су 

из бега Јован Дивнић и Душан Калаба освојили прва два места. Поред репрезентације А имали на трци 

је наступила и репрезентацију Б. За репрезентацију А возили су: Душан Рајовић, Марко Даниловић, 

Стева Клисурић, Јован Дивнић, Ђорђе Ђурић и Душан Веселиновић. Поред поменута два постоља 

Ђорђе Ђурић је освојио 6. место у етапи. 

У истом термину у ком је била трка кроз Србију, возило се и првенство Европе у Италији. У сениорској 

конкуренцији до 23 године наступио је Вељко Стојинић, који је возио друмску трку, и Огњен Илић који 

је возио хронометар. Стојнић због квара диска на бициклу, трку није завршио, док је Илић заузео 

одлично 22. место у елитној конкуренцији. 

У другом делу септембра, Огњен Илић и Јелена Ерић, наступали су на првенству Света, које се возило у 

Белгији у термину од 17-26.09.2021. Илић је хронометаркоји завршио на 35. месту са заостатком од 

+4:19 у односу на првопласираног, поправивши свој премијерни наступ у најјачој конкуренцији из 2020. 

када је био 47. Наш други представник Јелена Ерић у женској конкуренцији заузела је 110. место на 

друмској трци, на коју је дошла непосредно након рехабилитације због тешког пада две недеље пре 

Првенства. Вељко Стојнић иако је планиран за Првенство, због повреде на истоме није наступио. 

Почетком октобра у термину 01-02.10.2021. возила се трка у Мађарској, Сексард, у виду три етапе у два 

дана. Ову трку стартовали су заједно јуниорска и сениорска репрезентација, што је доста значило за 

искуство јуниора. Од представника сениорске репрезентације учествовали су: Марко Даниловић, Ђорђе 

Ђурић, Стева Клисурић, Јован Дивнић, Кристиан Анталович, Алекса Радмилац. Најбољи резултати: 

Ђорђе Ђурић 1., 5. и 6. место, Јован Дивнић 3.место и Стева Клисурић 3. место, све етапнин резултати.  

Последња трка у октобру, а уједно и последња трка у сезони била је првенство Балкана које се возило у 

Источном Сарајеву. Ова трка се возила у изузетно тешким временским условима, а као и на претходној 

трци, возили су је заједно и јуниорска и сениорска репрезентација. На овој трци сениорску 

репрезентацију су чинили: Марко Станковић, Душан Веселиновић, Алекса Радмилац и  Марко Томић. 

РЕЗИМЕ СЕНИОРИ: 

Иза нас је сезона са квалитетним и садржајним програмом, али и резултатима. Међутим у сезону се због 

изборног циклуса, који смо имали у марту месеца ушло без практично иједног позива. Многи од њих 

добијени су у последњем тренутку, што је другу Ковид годину учинило само стреснијом, неизвеснијом 

и тежом за планирање и реализацију. У другом делу сезоне, у ком су ствари полако долазиле на своје 

место, остварен је циљ сезоне у виду постоља на Трци кроз Србију.  

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ СЕНИОРИ 

- Марко Даниловић (2). Adriatic race, Crna Gora 

- Душан Рајовић (2). Tour of Romania 

- Душан Рајовић (3). Tour of Romania 

- Ђорђе Ђурић (3). Adriatic race, Crna Gora 

- Јован Дивнић (1). Tour de Serbia 

- Огњен Илић (35). World championships 



- Јелена Ерић (2).  Woman tour Belgrade 

 

2. ЈУНИОРИ 

 

Јуниорска репрезeнтација  у току 2021. године имала је два кампа у Сомбору те је наступала на укупно 8 

трка, од чега 2 Купа Нација, првенству Балкана, Европе, Света и још три етапне трке.  

Своје прво окупљање јуниори су имали на кампу у Сомбору од 26 до 28. марта. Камп је спроведен уз 

подршку бициклистичког клуба С Теам, чији су бициклисти угостили и били домаћини осталим 

јуниорима. Акценат припрема био је на увежбавању вожње на коцки у околини Сомбора. 

Током априла и маја месеца репрезентација је требала да наступи на три Купа Нација. На Париз - Рубе 

трци, Трци Мира у Чешкој и трци око Морбихана у Француској, али су због ситуације са ковидом трке у 

Француској отказанe, а трка у Чешкој померена за крај августа. 

Следеће окупљање јуниора било је на новом кампу у Сомбору од 4-6. јуна. Такмичари су били смештени 

у смештају Цврчак. Акценат рада је био на техници, додавању бидона, мењању точкова, као и проласку 

кроз кривине, а тим поводом се један дан ишло на аутодром у Кулу. 

Први наступ јуниорске репрезнентације, био је на трци кроз Аустрију од 21-25. јула. Трка је имала три 

тешке етапе, које су вожене са великим просечним брзунама, с обзиром на брдску конфигурацију и 

кругове. Марк Перчић и Михајло Столић једини су завршили све етапе, док су Дејан Цогољевић, Лука 

Бојовић, Никола Бренесел и Михајло Болић што због падова, што због слабије форме били ухваћени од 

стране рампе. 

У августу месецу јуниори су имали три наступа. Прво су почетком месеца учествовали на УЦИ трци 

Олимпијске наде - Милан Панић у Београду од 6.8 до 8.8. Првог дана возио се јутарњи пролог и поподне 

прва етапа. Михајло Столић победио је обе етапе, док је Игор Надовеза у друмској етапи заузео друго 

место. Другог дана вожен је критеријум на којем је Надовеза поново био други, док је Столић победио у 

генераланом пласману. Добар наступ Цогоњевића, Перчића, Болића и Бојовића и одлична увертира за 

Куп Нација у Мађарској. 

Други августовски наступ јуниори су ималу на Купу Нација у Мађарској. Пролог и три етапе биле су на 

програму од 20-22.8. У првој етапи Столић је био 5, а Надовеза 15. У другој етапи Столић 11., да би у 

последњој заузео 10., а Надовеза 12. место. Остатак екипе такође добар. На свим етапама наши 

такмичари Дејан Цогољевић, Марк Перчић, Михајло Болић и Лука Туркулов су остајали у првој групи. 

Након доласка из Мађарске јуниори су остали у Сомбору одакле су 25.8 кренули пут чешког Терезина 

на нови Куп Нација. Пет етапа у четири дана са неколико измена у односу на ранијеа издања Трке Мира, 

где се сваког дана возила по једна етапа углавном брдска, док се другог дана возио хронометар, уз 

поподневну етапа погодну за спринтере. Сат времена пре прве етапе Перчићу пукла је виљушка. Током 

прве етапе рампа је ухватила Надовезу и Луку Туркулова због пада. Већи део прве етапе, хронометар, 

другу, али и трећу етапу такмичари су возили по киши и лошем времену. Пре треће етапе, Перчић је 

добио температуру и није стартовао. У истој етапи Столић је дошао до историјске прве победе на 

Куповима нација за Србију победивши у спринтерској завршници. Четврта брдска етапа вожена је по 

изузетно лошим и тешким условима коју су завршили само Столић и Цогољевић, који су сутрадан и 

једини и завршили ову трку на 76. односно 77. месту, док је Болић одустао у четвртој етапи. 



У септембру су јуниори имали три нова наступа. Европско првенство у Тренту у Италији, Кајзер етапној 

трци, као и Светском првенству у Белгији. 

На првенство Европе отпутовало се 5. септембра. Репрезентација је била смештена у малом градићу 

Лавис, поред Трента. 8. септембра хронометар су возили Столић и Цогољевић који су заузели 40. и 45. 

место. У друмској трци у којој се возила 10. септембра, возило се 8 кругова са брдом од 3.7км. Поред 

Столића и Цогољевића, наступио је и Перчић, али ниједан није завршио. Екипа се вратила 12. септембра 

за Сомбор, где је Цогољевић остао да тренира са Столићем и Надовезом до одласка на првенство Света. 

14.9 одрађен је тренинг симулација стазе за пвенство Света на Фрушкој Гори, 16.9 одрађен је ПЦР у 

Београду и 17.9 Столић, Надовеза и Цогољевић отпутовлаи су у Белгију са мађарском екипом Лотус, за 

коју су одвезли Кајзер јуниорксу трку која је у суботу имала пролог и равничарску етапу, док је у 

недељу била валовита стаза, као део познате Фландрије. Првог дана Надовеза учествује у паду и 

одустаје а Цогољевић заузима 16. место. Другог дана Столић у спринту долази до другог места, а 

Цогољевић поново улази у првих 20.  

18.9 Сударић и Прћић у Бегију стижу у град Мехелен, град који је био база репрезентације за првенство 

Света. У уторак рано ујутру Перчићи и Миладиновић стижу у Мехелен. 21.9 Столић и Цогољевић возе 

хронометарску трку на првенству Света у Кнокен Хеисту и заузимају 51. i 68.  позицију. У петак 24.9 у 

8:15 ујутур вожена је друмска трка на првенству Света. Осам кругова у дужини од 15км са доста 

захтевном техничком стазом и 4 успона по кругу, са просечном брзином од 45км/х. Перчић је у првом 

кругу пао и завршио, док је Надовезу у 6. кругу стигла рампа. Столић уз три пада завршава 51. а 

Цогољевић 54. 

Октобар су репрезентативци имали још два наступа. Први је био на ГП Геменц у Сексарду возећи 

апсолутно са сениорима. На Геменцу се у два дана 30.9 и 1. октобра возило три етапа, две друмске и 

један критеријум. У првој Цогољевић и Туркулов имали су запажене наступе заузевши 9. односно 14. 

место. У другој етапи Бојовић био је 7. а Цогољевић 8. Поред њих учествовао је и Немања Марковић. 

Последње окупљање репрезентације било је 7-8. октобра за наступ на првенству Балкана у Истошном 

Сарајеву. 7.10 отпутовало се у Босну и Херцеговину док се 8. возила трка и отишло кући. Због изузетног 

лошег и хладног времена, стаза је скраћена са 100 на 65км, а на успону на Јахорину темепратура је била 

у минусу са суснежицом. Најбољи је био Туркулов освојивши 2. место. Цогољевић и Столић били су 9. 

и 10. доксу Бојовић и Перчић одустали. 

 

РЕЗИМЕ ЈУНИОРИ: 

Један од најбогатијих програма за јуниоре у послењем периоду, који је у овој сезони донео прву 

историјску победу на Куповима Нација од стране Михајла Столића. Столић, Дејан Цогоњевић и Марк 

Перчић већ ове године, у првој години јуниора, показали су да су велики потенцијал и да предсављају 

окосницу будућности нашег бициклизма. Уз Бошка Величића, најбоњег кадета ове сезоне, који им се 

нагодину придружује у јуниорима, биће то категорија од које можемо са сигурношћу много да 

очекујемо. Великим и квалитетним улагањем у њихов развој и програм може се можда очекивати и прва 

велика медаља са првенстава Европе и Света у наредних неколико година. Крајем године Игор Надовеза 

одличним спринтерским и Лука Туркулов брдским наступима употпунили су овогодишњу сјајну сезону 

јуниора. Следеће сезоне њих двојица постају сениори, те ће сигурно већ у првој години моћи допринети 

подизању нивоа рада и квалитета сениорске репрезентације 



НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ ЈУНИОРИ 

- Михајло Столић (1). Куп Нација Чешка - етапа 

- Михајло Столић (2) Кајзер јуниор трка у Белгији - етапа 

- Михајло Столић (5). Куп Нација Мађарска - етапа 

- Михајло Столић (10). Куп Нација Мађарска - етапа 

- Лука Туркулов (2) првенство Балкана друм 

- Михајло Столић (1). УЦИ трка Милан Панић - генерално 

- Михајло Столић (1). УЦИ трка Милан Панић - етапа 

- Михајло Столић (1). УЦИ трка Милан Панић - етапа 

- Игор Надовеза (2). УЦИ трка Милан Панић - етапа 

- Игор Надовеза (2). УЦИ трка Милан Панић - етапа 

- Дејан Цогољевић( 2х  TOP20) Кајзер јуниор трка у Белгији - етапe 

- Михајло Столић (51). првенство Света друм 

- Дејан Цогољевић (54). првенство Света друм 

 

3. КАДЕТИ, КАДЕТКИЊЕ И МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

Млађе селекције су због Ковида у току 2021. године имале програм који је био сачињен од три трке у 

иностранству, једног кампа и једног званичног тренинга.  

Прво окупљање кадета било је 15.5 у Новом Саду на званичном тренинг. Одазавло се 13 кадета из 

четири клуба. Одрађен је тренинг у дужини од скоро 70км на Фрушкој Гори који је требао дати прве 

показатељео форми возача за Малу трку Мира у Чешкој. 

Крејем јуна, кадети су наступили на најзачајнијој трци у сезони за ову категорирују, Малу трку Мира.  

Од 24.-27.8.2021. Јевичко је био домаћин пет етапа у три дана, на коме репрезентација није наступила у 

најјачем саставу, што због пријемних испита основаца који због тога нису могли ићи, а исто тако и због 

повреде Бошка Величића. Најбољи пласман имао је Никола Богдановић са 94. местом на прологу, док су 

и он и Дарио Цигић - Парчетић, Лука Рајшић те Борисав Ђурић све остале етапне наступе завршили ван 

првих сто. 

Одмах након Чешке, на програму је била Трка око Долењске у Новом месту од 1-4.07. за коју је БСС 

финансирао стартнину и гориво за одлазак свих такмичара којима су клубови хтели да плате смештај. 

Укупно је наступило 33 наша такмичара на трци у шест категорија, полетарцима, млађим кадетима и 

кадетима и то у конкуренцији и девојака и момака. Клубови су могли бирати да ли ће њихови такмичари 

да наступају као репрезентацији или као клуб, тако да је 19 деце учествовало као репрезентација. На 

првој брдској етапи најбоље пласирани наш такмичар је био Гаврило Марковић (Партизан) у млађим 

кадетима са 2. местом, Дуња Чобановић (репрезентација) је била 4. код кадеткиња. Добра вожња 

полетараца где је Павловић Петар (репрезентација) био 8. У другој етапи Дуња Чобановић заузела је 2. 

место, а Марковић 4. уз пад у завршници. На трећој валовитој етапи Дуња поново заузима 2. место и 

тако и завршава у генерално пласману. Марковић 5. место сачувао је још једно друго место у 

генералном, док Павловић 9. местом заузима и 9. место у генералном. 

Крајем августа у исто време кадети су отишли на последњу трку у сезони у Мађарску, док су јуниорке, 

кадеткиње, млађи кадети и кадеткиње, те полетарци и полетарке имали друмски камп у Шиду. 

Трка на Балатону од 27-29. августа имала је две етапе, критеријум првог и хронометар другог дана. 

Првог дана победио је Никола Богдановић, док је Бошко Величић био 2. Богдан Ангеловски трку је 



завршио као 5. Другог дана на 19км дугом хронометру убедљив је био Величић који је победио и целу 

трку, док је Богдановић био 2. Дарио Цигић-Парћетић који је пао првог дана је хронометар завршио на 

5.месту. 

Камп у Шиду трајао је од 21-29. августа у две смене које су се смениле 25. августа. Бициклисти су били 

смештени у хотелу Далас на излазу из Шида. У обе групе кампа учествовало је 15 учесника, а акценат је 

био на техници, вожњи у групи и вожња узбрдо и низбрдо. 

РЕЗИМЕ КАДЕТИ и МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ: 

Репрезентације кадета и млађих категорија су као и у 2019. имали слабији програм него претходних 

година, с обиром да је пандемија у многоме утицала на отказивање трка. У кадетима сем трке у 

Мађарској није постигнут ниједан запаженији резултат. Бошко Величић који је у првом делу сезоне био 

најбољи, што је поготово показао на кампу јуниора у јуну, пао је на државном, те напрснућем кости 

лакта практично завршио сезону добрих резултата. Богдановић и Ангеловски следећи најбољи у овој 

категорији су улазни кадети и од њих се нагодину може очекивати доста.  Њима се следеће године 

прикључује Гаврило Марковић, који је ове године био наш најуспешнији такмичар у млађим 

категоријама, остваривши одличне резултате у Словенији (постоља), али и на наступима у кадетској 

категорији на куповима Србије, као и у јуниорксој трци кроз Војводину. Кадеткиња Дуња Чобановић на 

тркама у Словенији и Аустрији, где сада живи, и ове сезоне је својим резултатима потврдила да као и 

претходних година представља најдоминантнију младу нашу такмичарку. ЕYOF који је требао да се 

одржи у Словачкој 2021., одложен је за 2022. те ће кадетској категорији то бути и главни циљ за наредну 

сезону.  

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ КАДЕТИ и МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ 

- Гаврило Марковић (2). Трка око Долењске - етапа млаши кадети 

- Гаврило Марковић (2). Трка око Долењске - генерални млађи кадети 

- Дуња Чобановић (2). Трка око Долењске - етапа кадеткиње 

- Дуња Чобановић (2). Трка око Долењске - етапа кадеткиње 

- Дуња Чобановић (2). Трка око Долењске - генерални кадеткиње 

- Бошко Величић (1). Трка на Балатону - генерални кадети 

- Никола Богдановић (2). Трка на Балатону - генерални кадети 

 

4. МТБ БИЦИКЛИЗАМ 

МТБ репрезентација у току 2021. године имала је два кампа те је наступала на првенству Балкана и 

првенству Европе. 

Први камп је био одржан на Власини од 7. до 16. јула и био је спојен са УЦИ С1 трком у Црној Трави. 

Пуно времена је било посвећено увежбавању стрмнијих спустева и краћих успона.  

Први наступ репрезентације био је на првенству Балкана 30.07-1.08 у БиХ (Бихаћ) у саставу од 15 

такмичара. У категорији кадета најбољи су били Богдан Ангеловски 6. и Михајло Младеновић 7. место. 

Кадеткињи Ива Шкрбић и Дуња Чобановић су биле 5. и 6. У јуниорима најбољи пласман је имао Никола 

Бренесел 6. место. Јуниорке: Лана Гавриловић - 3. и Ања Никитовић 4. Код сениора Иван Јовановић 3., 

Александар Роман 6., а код жена 7. место за Бојану Јовановић. 

Од 4.7 до 15.8  јуниори и У23 такмичари репрезентације су имали прилику да десетак дана буду на УЕЦ 

МТБ кампу у Новом Саду, као увертири пред МТБ првенство Европе које се ове године одржавало у 



Новом Саду. Ту су имали прилику да са страним такмичарима и тренерима раде и много науче. Остатак 

екипе се придружио 11. и 12. августа на првенству Европе. Најзначајнији резултати наших такмичара на 

првенству Европе су били: 

Тимска штафета у саставу: Александар Роман, Никола Бренесел, Лана Гавриловић, Бојана Јовановић, 

Јована Црногорац су заузели 14 место.  

Елиминатор: најбољи од мушкараца је био Александар Роман - 22 место. Учествовали је 5 наших 

мушкараца. Од жена најбоља је била Теодора Савић Поповић од седам наших представника. 

Кроскантри(ХСО) најбољи резултати по категоријама: јуниори - Давид Демер 70. место, јуниорке - Ања 

Никитовић 44., У23 мушкарци - Душан Веселиновић 69., У23 жене - Јована Радовановић 42., елит жене - 

Јована Црногорац 36.,елит мушкарци - Александар Роман 51. 

Укупно 23 такмичара репрезентације Србије је учествовало на првенству Европе у Новом Саду уз шест 

пратилаца.  

РЕЗИМЕ МТБ 

Ове године смо имали прилику да видимо колико је озбиљан и висок ниво МТБ бициклизма на Балкану 

и у Европи, и да се упоредимо са возачима из многих земаља. Оно што смо успели урадити ове године 

морамо наставити и даље са још већим капацитетом и интензитетом. Много још треба да се ради 

напољу технике и кондиције возача. Имамо довољно младих квалитетних такмичара вољних да 

напредују у овој дисциплини, што је предуслов за развој. Марамо уложити више труда и времена у раду 

са њима, али и млађима, што кроѕзкмапове или друга окупљања, како би направили добру базу и 

урадимо селекцију за бољи резултати. 

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ МТБ 

- Иван Јовановић (3). првенство Балкана сениори 

- Лана Гавриловић (3). првенство Балкана јуниори 

- штафета (14) првенство Европе 

- Александар Роман (22) првенство Европе елиминатор сениори 

- Јована Црногорац (36) првенство Европе кроскантри жене 

 



Табела о ангажованости људи у Програму у 2021. 
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  Redni broj   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Miloš Miladinović 60   6     3   7         7     

2 Marko Sudarić 45 3     3           5       3 

3 Dejan Perčić 43 3     3           5       3 

4 
Slobodan 

Radovanović 31 

              4 8           

5 Marko Vasic 28         3             4     

6 Zlatko Prcic 26   4                         

7 Tadija Vuckovic 21   4                   4     

8 Sergej Stets 15                     3   11   

9 Stefan Stefanovic 10 3     3                     

10 Dejan Vidakovic 9 3                           

11 Eduard Zupan 8                     3       

12 Nebojsa Jovanovic 6     1     5                 

13 
Aleksa 

Kozoderovic 5 

                  5         

14 Aleksandar Maric 5                             

15 Marijana Urosevic 5                             

16 Srdjan Beljanski 5                             

17 Zoran Pavlovic 5                             

18 Andrej Galovic 4           4                 

19 Lazar Selacanin 4                             

20 Igor Mahnjec 7                             

21 Tibor Tarjan 4               4             

    346 12 14 1 9 6 9 7 8 8 15 6 15 11 6 

 

 

 

 



 

Tabela 2 deo. 
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  Redni broj   
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

  KATEGORIJA   

MTB J S MK-

P 

J S K S S+J S S+J S+J S+J 

1 Miloš Miladinović 60     7     4   8   5 8 3 2 

2 Marko Sudarić 45 1 5     6       9   10     

3 Dejan Perčić 43   5     6       7   7 2 2 

4 Slobodan Radovanović 31 5     9           5       

5 Marko Vasic 28     6         8   5     2 

6 Zlatko Prcic 26         5       8   9     

7 Tadija Vuckovic 21               8   5       

8 Sergej Stets 15       1                   

9 Stefan Stefanovic 10             4             

10 Dejan Vidakovic 9   5     1                 

11 Eduard Zupan 8 5                         

12 Nebojsa Jovanovic 6                           

13 Aleksa Kozoderovic 5                           

14 Aleksandar Maric 5 5                         

15 Marijana Urosevic 5 5                         

16 Srdjan Beljanski 5 5                         

17 Zoran Pavlovic 5                   5       

18 Andrej Galovic 4                           

19 Lazar Selacanin 4           4               

20 Igor Mahnjec 7       7                   

21 Tibor Tarjan 4                           

    346 26 15 13 17 18 8 4 24 24 25 34 5 6 

 

 

 



 



БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ 

ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

САВЕЗА ЗА 2021 годину  

и  

ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНЕ 

РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ О 

ПОСЛОВАЊУ САВЕЗА ЗА 2021 г 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

ЗА 2021 годину 

 

Finansijsko poslovanje Biciklističkog saveza Srbije za 2021 godini 

  
Prihodi 2021   

MOS - Redovan program 18,500,000.00 

MOS - Bg-BL 3,500,000.00 

MOS - Gran Fondo 22,000,000.00 

MOS - Kampovi 1,000,000.00 

MOS Prvenstvo Evrope MTB 4,500,000.00 

MOS Trka kroz Srbiju 3,500,000.00 

Olimpijski komitet Srbije  1,337,250.39 

Clanarine i takse BSS-u 688,000.00 

Opština Mionica  950,000.00 

Sportski centar Mladost Čačač 350,000.00 

Sportski savez Požarevca 1,000,000.00 

Iva Agrar doo 120,000.00 

Donacije  sponzori 785,500.00 

 
58,230,750.39 

  

  
Rashodi redovan program   

Naziv Ukupno 

Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja neposredno učestvuju u 

realizaciji programa 
2,664,069.04 

Troškovi putovanja za druga lica koja neposredno učestvuju u realizaciji 

programa 
23,415.10 

Troškovi kupovine sportske opreme i rekvizita 144,630.52 

Troškovi kupovine ostale opreme  981,666.48 

troškovi smeštaja i ishrane 2,528,740.12 

Troškovi iznajmljivanja prostora 169,000.00 

Troškovi izajmljivanja opreme i rekvizita 0.00 



Rashodi redovan program   

Naziv Ukupno 

  

Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima održavanja 

takmičenja 
0.00 

Honorari lica koja učestvuju u realizaciji programa 4,856,453.44 

Transport opreme i rekvizita 5,111.44 

Osiguranje sportista i sportskih stručnjaka 0.00 

Osiguranje opreme  0.00 

Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene) 400,459.94 

Vize 0.00 

Širenje informacija i komunikacije  0.00 

Marketing i nabavka propagandnog materijala 0.00 

Prevod dokumenata 0.00 

Štampanje publikacija i materijala 178,316.06 

Nabavka sredstava za oporavak sportista prepisana od doktora 0.00 

Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 333,420.81 

Antidoping kontrola i edukacija 90,000.00 

Sprovođenje eksterne revizije realizacije programa 241,200.00 

Troškovi zarade lica zaposlenih na realizaciji programa (bruto) 1,513,023.68 

Troškovi kotizacije za učešće na takmičenju 0.00 

Sprovođenje javnih nabavki 8,580.00 

Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa 0.00 

Troškovi organizacije stalne sportske arbitraže i arbitražnog postupka 0.00 

Školarine i stručno osposobljavanje, kao i kotizacije za učešće u 

stručnom usavršavanju sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu 
0.00 

Članarina međunarodnoj federaciji 29,395.00 

Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju 396,254.28 

Kupovina i iznajmljivanje vozila 1,979,945.45 

Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 270,834.50 

Dnevnice sportista i sportskih stručnjaka 1,763,427.65 

Dnevnice drugih lica koji realizuju program 0.00 

Prevoz opreme i rekvizita 0.00 

Lekovi, suplementi i medicinska pomagala 113,157.15 

Nabavka kancelarijske opreme 46,814.60 

Nabavka kancelarijskog materijala 105,698.65 

Indirektni troškovi 780,181.54 

U K U P N O  19,623,795.45 

  
 

 
 



Rashodi  vanredni programi   

Naziv Ukupno 

Beograd Banja Luka  3,498,833.91 

Gran fondo 22,017,000.00 

Kampovi 1,000,000.00 

Trka kroz Srbiju 3,757,876.68 

Evropsko prvenstvo  MTB Novi Sad 4,500,000.00 

  
  

Rashodi - Nevalidno za pravdanje MOS - lična sredstva BSS   

Naziv Ukupno 

Platne kartice - grupno 62,363.17 

Nevalidno za pravdanje MOS-u placeno iz ličnih sredstava BSS 902,381.16 

Pozajmica BSB-u 40,000.00 

Refundacija od OKS 2 kom MTB Jovana Crnogorac 1,344,065.11 

Prinudna naplata PRA Javni Izvršitelj 100,000.00 

Kredit za Neagića 1,383,961.98 

UKUPNO  : 3,832,771.42 

  
Rashodi ukupno za 2022   

UKUPNO  : 58,230,277.46 

  
Dugovanja preneta u 2022 godinu   

Naziv Ukupno 

MUP usluge obezbeđenja trke Beograd - Banja Luka 2022 1,510,426.80 

Prinudna naplata marketing Agencija PRA Javni Izvršitelj     2 i 3 rata 314,615.16 

Nabakva Škode super B  3. rata. 309,000.00 

    

  2,134,041.96 

  



 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 

 

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

САВЕЗА ЗА 2021 годину 

 



 





БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 

 

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ 

ПРОГРАМА РАДА И 

ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА САВЕЗА 

ЗА 2022 годину 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022  

 

Finansijski plan Biciklističkog saveza Srbije za 2022 godinu 

 
   

  Prihodi 2021   

1 MOS - Redovan program 18,500,000.00 

2 MOS - Kampovi 1,000,000.00 

3 MOS - Trka kroz Srbiju 3,500,000.00 

4 MOS - Bg-BL 3,500,000.00 

5 Olimpijski komitet Srbije  1,000,000.00 

6 Clanarine i takse BSS-u 650,000.00 

7 Opština Mionica  1,000,000.00 

8 Opština Čačak 1,000,000.00 

9 Opština Požarevac 1,000,000.00 

10 Donacije  sponzori 500,000.00 

  

31,650,000.00 

   

   

  Rashodi Redovan program   

  Naziv Ukupno 

1 
Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja neposredno učestvuju u 

realizaciji programa 
3,600,000.00 

2 
Troškovi putovanja za druga lica koja neposredno učestvuju u realizaciji 

programa 
  

3 Troškovi kupovine sportske opreme i rekvizita 500,000.00 

4 Troškovi kupovine ostale opreme    

5 troškovi smeštaja i ishrane 1,300,000.00 

6 Troškovi iznajmljivanja prostora 220,000.00 

7 Troškovi izajmljivanja opreme i rekvizita 300,000.00 

8 
Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima održavanja 

takmičenja 
50,000.00 

9 Honorari lica koja učestvuju u realizaciji programa 6,000,000.00 

10 Transport opreme i rekvizita 500,000.00 

11 Osiguranje sportista i sportskih stručnjaka 70,000.00 

12 Osiguranje opreme    

13 Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene) 400,000.00 



14 Vize 130,000.00 

15 Širenje informacija i komunikacije  10,000.00 

16 Marketing i nabavka propagandnog materijala   

17 Prevod dokumenata 60,000.00 

18 Štampanje publikacija i materijala   

19 Nabavka sredstava za oporavak sportista prepisana od doktora   

20 Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 150,000.00 

21 Antidoping kontrola i edukacija 180,000.00 

22 Sprovođenje eksterne revizije realizacije programa 240,000.00 

23 Troškovi zarade lica zaposlenih na realizaciji programa (bruto)   

24 Troškovi kotizacije za učešće na takmičenju 50,000.00 

25 Sprovođenje javnih nabavki 9,000.00 

26 Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa   

27 Troškovi organizacije stalne sportske arbitraže i arbitražnog postupka   

28 
Školarine i stručno osposobljavanje, kao i kotizacije za učešće u stručnom 

usavršavanju sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu 
  

29 Članarina međunarodnoj federaciji 100,000.00 

30 Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju 450,000.00 

31 Kupovina i iznajmljivanje vozila 400,000.00 

32 Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 551,000.00 

33 Dnevnice sportista i sportskih stručnjaka 1,800,000.00 

34 Dnevnice drugih lica koji realizuju program   

35 Prevoz opreme i rekvizita   

36 Lekovi, suplementi i medicinska pomagala 150,000.00 

37 Nabavka kancelarijske opreme 100,000.00 

38 Nabavka kancelarijskog materijala 80,000.00 

39 Indirektni troškovi 1,100,000.00 

  U K U P N O  18,500,000.00 

 
  

 

 
  

 

  Rashodi  vanredni programi   

  Naziv Ukupno 

  Beograd Banja Luka  3,500,000.00 

  Kampovi 1,000,000.00 

  Trka kroz Srbiju 6,500,000.00 

   
   

   



  Dugovanja preneta iz 2021 godine   

  Naziv Ukupno 

  MUP usluge obezbeđenja trke Beograd - Banja Luka 2022 1,510,426.80 

  Prinudna naplata marketing Agencija PRA Javni Izvršitelj     2 i 3 rata 314,615.16 

  Nabakva Škode super B  3. rata. 309,000.00 

      

    2,134,041.96 

   

   

  Planirani rashodi ukupno za 2022   

  UKUPNO  : 31,634,041.96 

   

   

 

 



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА 2022  

 
 

 

Бициклистички савез Србије  годишњи програм спроводи у земљи и иностранству. У Србији су то: 

Апатин, Аранђеловац, Београд, Ваљево, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лозница, Ниш, 

Нови Сад, Нови Пазар, Пирот, Рума, Сомбор, Суботица, Ужице, Црна Трава, Чачак, Шабац, Шид, и др. 

У иностранству програм се реализује широм Европе и Света: Шпанија, Холандија, Турска, Швајцарска, 

Словенија, Грчка, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Румунија, Хрватска, Бугарска, Италија, Аустрија, 

Русија, Немачка, Чешка, Мађарска, Норвешка, Луксембург, Пољска, Француска и др. 

 

 

Годишњи програм  Бициклистичког савеза Србије односно обезбеђивање услова за припрему, учешће и 

остваривање врхунских спортских резултата спортиста на олимпијским играма и другим великим 

међународним спортским такмичењима у 2022. години обухвата два сегмената.  

Први сегмент обухвата организовање припрема различитих националних селекција  и наступ на 

међународним такмичењима за мушкарце и жене, како у друмском тако и у мтб бициклизму. С обзиром 

да је 2022. година прва пост Олимпијска година један од приоритета рада биће усмерен на креирању 

стратегије и плана испуњење олимпијске норме у друмском  и МТБ бициклизму за Париз 2024.  

Приоритет рада биће наступ и постизање добрих резултата на великим међународним такмичењима 

међу којима пре свега мислимо на наступе на Светском Првенству, Европском Првенству и Балканском 

Првенству а потом и на осталим квалификациона такмичења за наступ на истим. 

Други сегмент програм обухвата организовање националног система такмичења „Куп Србије“ у 

друмском и мтб бициклизму и наступ домаћих такмичара и клубова на истим. Циљ нам је да на 

национална „Куп Србије“ такмичења привучемо и све околне земље како би смо подигли квалитет а 

самим тим и обезбедили нашим такмичарима услове за добру припрему за наступе на другим 

међународним такмичењима. Национална „Куп Србије“ такмичења обухватају све категорије од оних 

најмлађих – полетараца, млађих кадета, кадета, јуниора до оних најстаријих категорија – сениора, и то и 

у мушкој и у женској конкуренцији. Посебна пажња овог сегмента усмерена је на развој и повећање 

броја такмичара посебно млађих категорија. Овај део годишњег програма а у складу са законом о спорту 

обухвата у највећој мери рад са младима односно око 1/2 програма је заправо рад са децом.  

Бициклистички савез Србије у оквиру своје организације има 59 организациа, добру и квалитетну базу 

да може успешно реализовати наведени програм. Бициклистички савез Србије континуирано унапређује  

рад своје тренерске, судијске, административне и остале струке и редовно учествује на конгресима 

Светске, Европске и Балканске федерације где представљамо нашу земљу у најбољем светлу, 

успостављамо међународну спортску сарадњу,  учимо и усавршавамо се, а затим искуства и светска 

знања преносимо на  територију Републике Србије.  

Са друге стране бизиклизам спада у групу скупих спортова и Бициклистички савез Србије као и већина 

наших чланова има скромне буџете те смо ограничени у могућностима набавке нове квалитетне опреме, 

организовању већег броја националних такмичења и наступа на већем броју квалитетних међународних 

такмичења.  



Потенцијалне предности за Бициклистички савез Србије су пораст популарности бициклизма услед све 

веће употребе бицикла као превозног средства чиме се ствара  могућност да се у наредном периоду дође 

до већег броја спонзора заинтересованих за сарадњу кроз бициклистички спорт.  

Потенцијалне опасности су неповољне привредне и економске прилике настале услед пандемијме 

корона вируса те потенцијално смањење новчаних издвајања за спорт уопште. 

 

Планиране активности: 

 

Назив активности 

Период 

реализаци

је 

 

Категорије 

Припреме репрезенрације Јануар Сениорке, мтб 

Припреме и међународне трке у Турској Фебруар Сениорке, мтб 

Првенство Србије у Циклокросу Фебруар Све категорије 

Конгрес Балканске бициклистичке федерације Фебруар Представници БСС 

Припреме  репрезентације и међународне трке у 

Турској 
Фебруар 

Сениори и У-23, друм 

Припреме  репрезентације и међународне трке у 

Турској 
Фебруар 

Јуниори, друм 

Припреме репрезентације  Март Јуниори и кадети, друм 

Међународна трка у Белгији Март Јуниори, друм 

Припреме  репрезентације Март   Сениори и У-23, друм 

Међународне трке у Словенији Март Сениори и У-23, друм 

Међународне трке у Турској Март Сениорке, мтб 

Међународна трка у Босни и Херцеговини Март Сениорке, мтб 

Конгрес Европске бициклистичке федерације Март Представници БСС 

Међународна трка у Француској Април Јуниори, друм 

Међународне трке у Турској Април Сениорке, мтб 

Међународна трка у Црној Гори Април   Сениори и У-23, друм 

Међународна трка Београд Бањалука Април   Сениори и У-23, друм 



Припреме репрезентације 
Април 

Млађе категорије, друм и 

мтб 

Куп Србије - мтб Април Све категорије, мтб 

Куп Србије - друм Април Све категорије, друм 

Међународна трка у Мађарској Мај   Сениори и У-23, друм 

Међународна трка у Пољској Мај Јуниори, друм 

Међународна трка у Чешкој Мај Јуниори, друм 

Међународна трка у Чешкој Мај Кадети, друм 

Међународна трка у Француској Мај Јуниори, друм 

Међународна трка у Швајцарској Мај Јуниори, друм 

Међународне трке у Турској Мај Сениорке, мтб 

Светски Куп у Немачкој Мај Сениорке, мтб 

Светски Куп у Чешкој Мај Сениорке, мтб 

Међународна трка у Белгији Мај Сениорке, мтб 

Међународна трка у Мађарској Мај Сениорке, мтб 

Купови Србије - мтб Мај Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Мај Све категорије, друм 

Међународна трка кроз Србију Јун Сениори и У-23, друм 

Међународне трке у Турској Јун Сениорке, мтб 

Међународна трке у Хрватској Јун Сениорке, мтб 

Купови Србије - мтб Јун Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Јун Све категорије, друм 

Првенство Србије, друм и хронометар Јун Све категорије, друм 

Међународна трка у Аустрији Јул Јуниори, друм 

Међународна трка у Бугарској Јул Сениори и У-23, друм 

Међународна трка у Словачкој Јул Сениори и У-23, друм 

Међународна трка у Словенији Јул Сениори и У-23, друм 



Међународна трка у Босни и Херцеговини Јул Сениорке, мтб 

Припреме за Европско првенство Јул Сениори, јуниори, мтб 

Купови Србије - мтб Јул Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Јул Све категорије, друм 

МТБ Првенство Србије Јул Све категорије, мтб 

Куп Нација у Мађарској Август Јуниори, друм 

МТБ Балканско Првенство Август Све категорије, мтб 

Балканско Првенство у друму Август Све категорије, друм 

Припреме репрезентације 
Август 

Млађе категорије, друм и 

мтб 

Међународна трка у Румунији Август Сениори и У-23, друм 

МТБ Европско Првенство Август Сениори и јуниори, мтб 

МТБ Светско Првенство у Француској Август Сениори и јуниори, мтб 

Купови Србије - мтб Август Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Август Све категорије, друм 

Првенство Србије, брдско и критеријум Август Све категорије, друм 

Међународна трка у Швајцарској Септембар Јуниори, друм 

Европско Првенство у друму Септембар Сениори и јуниори, друм 

Светско Првенству у друму, Аустрија Септембар Сениори и јуниори, друм 

Купови Србије - мтб Септембар Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Септембар Све категорије, друм 

Међународна трка у Турској Октобар Сениорке, мтб 

Међународна трка у Грчкој Октобар Сениорке, мтб 

Међународна трка у Црној Гори Октобар Сениори и У-23, друм 

Купови Србије - мтб Октобар Све категорије, мтб 

Купови Србије - друм Октобар Све категорије, друм 

МТБ Првенство Србије у маратону Октобар Све категорије, мтб 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куп Србије Циклокрос Новембар Све категорије 

Куп Србије Циклокрос Новембар Све категорије 

Куп Србије Циклокрос Децембар Све категорије 

Куп Србије Циклокрос Децембар Све категорије 

Рад канцеларије и  стручних служби Јануар/ 

Децембар 

 



 

План реализације по месецима 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесник 

Припреме репрезенрације X             

Припреме и међународне трке у 

Турској 

 X            

Првенство Србије у Циклокросу  X            

Конгрес Балканске 

бициклистичке федерације 

 X            

Припреме  репрезентације и 

међународне трке у Турској 

 X            

Припреме  репрезентације и 

међународне трке у Турској 

 X            

Припреме репрезентације    X           

Међународна трка у Белгији   X           

Припреме  репрезентације   X           

Међународне трке у Словенији   X           

Међународне трке у Турској   X           

Међународна трка у Босни и 

Херцеговини 

  X           

Конгрес Европске бициклистичке 

федерације 

  X           

Међународна трка у Француској    X          

Међународне трке у Турској    X          

Међународна трка у Црној Гори    X          

Међународна трка Београд 

Бањалука 

   X          

Припреме репрезентације    X          

Куп Србије - мтб    X          

Куп Србије - друм    X          

Међународна трка у Мађарској     X         

Међународна трка у Пољској     X         



Међународна трка у Чешкој     X         

Међународна трка у Чешкој     X         

Међународна трка у Француској     X         

Међународна трка у Швајцарској     X         

Међународне трке у Турској     X         

Светски Куп у Немачкој     X         

Светски Куп у Чешкој     X         

Међународна трка у Белгији     X         

Међународна трка у Мађарској     X         

Купови Србије - мтб     X         

Купови Србије - друм     X         

Међународна трка кроз Србију      X        

Међународне трке у Турској      X        

Међународна трке у Хрватској      X        

Купови Србије - мтб      X        

Купови Србије - друм      X        

Првенство Србије, друм и 

хронометар 

     X        

Међународна трка у Аустрији       X       

Међународна трка у Бугарској       X       

Међународна трка у Словачкој       X       

Међународна трка у Словенији       X       

Међународна трка у Босни и 

Херцеговини 

      X       

Припреме за Европско првенство       X       

Купови Србије - мтб       X       

Купови Србије - друм       X       

МТБ Првенство Србије       X       

Куп Нација у Мађарској        X      



МТБ Балканско Првенство        X      

Балканско Првенство у друм        X      

Припреме репрезентације        X      

Међународна трка у Румунији        X      

МТБ Европско Првенство        X      

МТБ Светско Првенство у 

Француској 

       X      

Купови Србије - мтб        X      

Купови Србије - друм        X      

Првенство Србије, брдско и 

критеријум 

       X      

Међународна трка у Швајцарској         X     

Европско Првенство у друму, 

Италија 

        X     

Светско Првенству у друму, 

Аустрија 

        X     

Купови Србије - мтб         X     

Купови Србије - друм         X     

Међународна трка у Турској          X    

Међународна трка у Грчкој          X    

Међународна трка у Црној Гори          X    

Купови Србије - мтб          X    

Купови Србије - друм          X    

МТБ Првенство Србије у 

маратону 

         X    

Куп Србије Циклокрос           X   

Куп Србије Циклокрос           X   

Куп Србије Циклокрос            X  

Куп Србије Циклокрос            X  

Рад канцеларије и  стручних 

служби 

X X X X X X X X X X X X  



 

 

Број учесника (укупан број и број по категоријама) 

Сениорска репрезенрација Друм и Мтб (М,Ж) – 22 

Сениорска репрезентација У23 Друм и Мтб (М,Ж) – 18 

Јуниорска  репрезенрација  Друм и Мтб  (М,Ж) – 16 

Кадетска репрезентација Друм и Мтб (М,Ж) – 16 

Стручна комисија – 5 - Непосредни реализатор програма; 

Селектори – 5 - Непосредни реализатор програма; 

Доктори – 2 - Непосредни реализатор програма; 

Спортски масери – 6 -  Непосредни реализатор програма; 

Тренери – 12 – Непосредни реализатор програма; 

Механичари – 6 – Непосредни реализатор програма; 

Спортске судије – 52 Непосредни реализатор програма; 

 

Лица која се предлаже за реализацију програма (по програмским целинама и улогама у програму )  

1) Радомир Павловић , стручна квалификација професор физичког васпитања, статус у организацији  

Председник савеза,  улога у програму непосредни реализатор програма; 

2) Немања Вајс, стручна квалификација спортски  оперативни менаџер, статус у организацији 

Генерални секретар, улога у програму непосредни реализатор програма; 

4) Сергеј Стетс, стручна квалификација спортски тренер, статус у организацији  Селектор мтб 

репрезентација,  улога у програму непосредни реализатор програма; 

5)  Марко Сударић, стручна квалификација спортски тренер, статус у организацији –Директор 

репрезентације Србије,  улога у програму непосредни реализатор програма; 

6)  Дејан Перчић, стручна квалификација спортски тренер, статус у организацији – тренер јуниорске 

друмске репрезентације,  улога у програму непосредни реализатор програма 

 

 

 

Очекивани резултати програма: 

 

Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма  

Захваљујући финансирању Владе Републике Србије и Министарства омладине и спорта успели смо у 

претходним годинама да имамо представнике на највећим светским смотрама спорта као што су 



Олимпијске Игре, Светска првенства, Европска првенства а такође афирмисали смо неколико младих 

перспективних такмичара који су постигли значајне резултате на Светским првенствима и другим 

међународним тркама.Ту пре свега мислимо на Јовану Црногорац у МТБ дисциплини, Душана Рајовића, 

Душана Калбу и Вељка Стојнића у друмској дисциплини као и Јелену Ерић у друмској дисциплини. У 

2022. години од њих очекујемо још боље резултате као и од других младих спортиста. Постизање 

врхунских резултата и тежња ка освајању прве медаље на највећим светским такмичењима је императив 

нашег рада. 

 

Постизање врхунских резултата на великим и осталим међународним такмичењима. 

Подизање ниво квалитета наших такмичара кроз редовно тренирање, учествовање на припремама и 

наступима на домаћим и међународним тркама. 

Подизање нивоа квалитета домаћих такмичења у организацији савеза, повећању броја такмичара на 

такмичењима Купа Србије, а посебно у млађим категоријама како у мушким тако и у женским 

категоријама. 

Подизање ниво квалитета стручних служби и лица која раде у спорту, тренера, судија, 

административаца и др.. 

Укључење већег броја деце и омладине у бициклистички спорт и упознавање посебно омладине и млађе 

популације са сигурним учешћем у саобраћају кроз активно тренирање и бављењем бициклизмом. 

Укључивање локалних самоуправа у подржавању и  афирмацији  бициклистичког спорта.Већи утицај у 

раду Европске и Светске бициклистичке федерације. 

Управни одбор савеза прати реализацију програма редовним извештајима и анализама стручних служби 

и стручњака који раде непосредно на реализацији програма, анализом постигнутих резултата и 

постављених циљева. 

  

Управни и Надзорни одбор савеза прати наменско коришћење средстава редовним финансијским 

извештајима стручних служби као унутрашњу контролу. Као спољна контрола спроводи се годишња 

резизија од стране ангажоване Ревизорске куће која по завршетку програма прегледа комплетну 

документацију у циљу провере наменски потрошених средстава. Такође Министарство омладине и 

спорта добија комплетну документају на увид и преглед наменски утрошених средстава. 

 

На основу постављених циљева приликом планирања активности и постигнитих резултата вршиће се 

оцењивање успешности реализације програма. Успешност, утицаји и ефекти реализације плана врши се 

периодично. Евалуацију програма ће обављати координатор програма, Стручни савет, Управни одбор. 

Такође Министарство омладине и спорта има увид у евалуацију програма кроз кварталне извештаје које 

савез редовно подноси. 

 

 

Пројекат организовања и финансирања 

16. Међународне бициклистичке трке „Београд – Бањалука“ 2022 
 

16. Међународна бициклистичка трка „Београд – Бањалука“ 

 

Република Србија и Република Српска 

Београд, Обреновац, Шабац, Бијељина, Брчко, Теслић, Бања Лука 



Пројекат се реализује заједничком активношћу Бициклистичког савеза Србије и 

Бициклистичког савез Босне и Херцеговине тј. Републике Српске. Трка се вози у 

оквиру међународног календара - Еуро тура у категорији такмичења УЦИ 2.1. 

У претходним годинама велику подршку у организацији ове манифестације дале су 

највише државне институције Републике Србије и Републике Српске као и градови 

Београд, Бања Лука, и остали градови дуж трасе трке. 

Бициклистички савез Србије у сарадњи са бициклистичким клубом „Партизан“ као 

партнером који спроводи саму техничку организацију манифестације реализује 

такмичење. Бициклистички савез сваке године у оквиру своје организације именује 

организациони одбор трке који се непосредно бави и управља свим питањима везаним 

за манифестацију. 

Активности по фазама: 

- Формирање Организациониог одбора и именовање Председника организационог 

одбора 

- Дописи локалним самоупрвама (могућим домаћинима етапа) 

- Пријављивање трке међународној бициклистичкој федерацији УЦИ 

- Обиласци трасе и утврђивање најбољих решења за пролазак каравана и утврђивање 

званичне трасе трке 

- Обезбеђивање свих потребних административних сагласности за реализацију 

манифестације 

- Обезбеђивање полицијског обезбеђења манифестације и радио везе – МУП Р. Србије 

- Обезбеђивање смештајних капацитета за учеснике манифестације 

- Рад на промоцији и маркетингу трке 

- Припрема пропозиција и хомологизиација стазе по УЦИ прописима 

- Позивнање екипа (иностраних и домаћих) 

- Обележавање трасе у складу са УЦИ захтевима и прописима 

- Инспекција трасе 

- Реализација саме манифестације 

- Анализа постигнутих резултата и успешности 

 

4. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 

Време 21. - 24. Април 2022. Године 

Време почетка реализације 01. Јануар 2022. Године 

Време завршетка реализације 30. Мај 2022. Године 

 

5. Руководилац програма и тим који реализује програм 

 
Радомир Павловић, Председник Бициклистичког савеза Србије. рођен, 18.12.1961. године, Кална, 

Књажевац, Србија, живи и ради у Београду ожењен отац петоро деце.  1986.г  завршио Факултет спорта 

и физичке културе у Београду, Дипломски рад на тему „Припрем младих бициклиста“. Последипломски 

студиј: Факултет спорта и физичке културе у Београду, смер спорт,  Магистарски рад „Утицај 

различитих видова тренинга на припрему специјалних јединица полиције“  преостала одбрана рада. 

Радио у  МУП Републике Србије од 1998-2018, шеф одсека за обуку у седишту МУП са чином 

потпуковника од 1999г. водио организацију Спортског друштва Милиционар у МУП Р Србије. од 2003 

г. у специјалним јединици МУП Р Србије на пословима инструктор за физичку обуку у Жандармерији. 

У пензији од 2016 године. Тренер националне репрезентације Србије на Олимпијским играма Рио 2016, 

Европским играма Баку 2015, Олимпијским играма младих Кина - Нанџинг 2014, Медитеранске игре 



Италија Бари 1997, Медитеранске игре Тунис 2001, Медитеранске игре Шпанија Тарагона 2018. Биатлон 

тренер и вођа репрезентације Србије на  зимској Универзијади Харбин - Кина 2009 године. 

2) Немања Вајс, стручна квалификација дипломирани спортски тренер, статус у организацији ВД 

Генерални секретар, улога у програму непосредни реализатор програма; 

3) Душан Гојић, стручна квалификација спортски оперативни тренер, статус у организацији  Директор 

трке, улога у програму непосредни реализатор програма; 

4)  Зоран Вукосављевић, стручна квалификација спортски тренер, статус у организацији  спортски 

директор Трке,  улога у програму непосредни реализатор програма; 

 

 

6. Број учесника: 

Укупан број учесника манифестације је 300 особа. 

Већи део учесника чине сами такмичари тј. бициклисти укупно 170, од којих је 

приближно 150 иностарних и 20 домаћих такмичара. Спортски део манифестације 

поред такмичара чине и пратиоци екипа којих приближно има 60 особа. 

Организациони део манифестације који има неколико сектора састоји се од приближно 

70 особа. 

7. Организације партнери: 

Организација партнер у реализацији ове традиционалне Српске међународне 

бициклистичке трке је Бициклистички савез Босне и Херцеговине који од организације прве 

тркеуспешно и највишем нивоу доприноси одличном спровођењу манифестације и високом 

котирању трке у међународном бициклистичком календару. 

Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети): 

Организатор поседује део опреме за реализацију програма као и људске ресурсе 

потребне за успешно организовање и спровођење манифестације. У складу са 

захтевима Бициклистички савез Србије изнајмљује део неопходне опреме коју не 

поседује. 

 

Очекивани резултати програма: 

Трка је званично међународно годишње спортско такмичење које се налази у Светском 

календару УЦИ (Светске бициклистичке уније) – EUROPE TOUR – са ознаком 

категорије УЦИ 2.1. На такмичењу учествују спортске селекције из приближно 20 

земаља света. Бодови освојени на Трци рачунају се за Светску ранг листу и пласман на 

Олимпијске игре као и за ранг листу учесника за Светско првенство сваке године. Сви 

такмичари учесници манифестације у оквиру својих тимова поседују обавезујућу 

здравствену заштину без које није могуће ни добити лиценцу светске бициклистичке 

федерације за текућу годину. Општа сврха ове манифестације у најширем смисму јесте 

ширење спортске бициклистичке базе, повећање броја омладине за бављење спортом, 

посебно бициклизмом, оснивање нових бициклистичких клубова у градовима 

домаћина етапа Трке као и промоција бициклизма као спорта у најширем смислу. 

Ширење афирмативне слике Србије у свету и региону. Представљање природних 

лепота и туристистичких и културних потенцијала и дестинација Србије. Трка снажно 

промовише бициклистички спорт, регионалну, светску и европску спортску сарадњу. 

Афирмација спорта уопште а првенствено бициклизма, у Србији и региону. Постизање 



врхунских резултата домаћих такмичара и освајање бодова за светску ранг листу. 

Спортско-културолашко повезивање и унапређење односа уопште између Републике 

Србије и РепубликеСрпске 

 

 Евалуација програма (како ће се пратити реализацију програма, укључујући и 

наменско коришћење средстава): 

Управни одбор и стручна комисија БСС пратиће реализацију програма редовним 

извештајима и анализама ангажованих стручњака који раде непосредно на реализацији 

програма, анализом постигнутих резултата као и анализом других постављених 

циљева. Управни и Надзорни одбор БСС прати наменско коришћење средстава кроз 

редовне финансијске извештаје стручних служби као унутрашњу контролу. Као 

спољна контрола спроводи се резизија од стране ангажоване Ревизорске куће која по 

завршетку програма прегледа комплетну документацију у циљу провере наменски 

потрошених средстава. Такође надлежне државне институције након добијања 

извештаја и комплетне документаје врше преглед утрошених наменских средстава. 

 



Камп припреме перспективних такмичара 

Бициклистичког савеза Србије за 2022. 
 

Камп припреме перспективних такмичара Бициклистичког савеза Србије за 2022. годину предвиђене су 

да се спроведу две фазе. Прва фаза предвиђена је да се реализује окупљањем најбољих младих 

такмичара почетком бициклистичке сезоне  у Марту-Априлу месецу као припрема за наступ на 

предстојећим такмичењима. Друга фаза  предвиђена је у летњем периоду, Август, с обзиром да су млади 

такмичари школарци а како би се искористио школски распуст да не изостају са школске наставе. 

Реализација  кампа је предвиђена у окупљању неколико група  око 20 спортиста а у трајању сваке групе 

од 5 – 10 дана. Један од циљева је и окупљање  најбољих  младих такмичари а у циљу што боље 

припреме на предстојећим  међународним  такмичењима.  Планиран  је рад у неколико праваца: 

- рад на базичној форми 

- подизање нивоа такмичарске форме 

- тестирање и избор најбољих младих такмичара  

- предавања младим спортистима из различитих области  - спортске и бициклистичке теме               - 

ширење базе младих спортиста 

Припреме су јединствена прилика да се млади спортисти упознају са начином рада у свим сегментима 

бициклизма у циљу њихове едукације и унапређивања. У спровођењу камп припрема учествују најбољи 

стручњаци из различитих клубова – чланица савеза. 

1.1. Општи циљеви 

Општи циљ је окупљање већег броја младих  у сврху ширења базе перспективних спортиста. Циљ је да 

се окупе потенцијални кандидати за репрезентацију како би се урадила процена њиховог нивоа физичке 

спреме као и едукација оних најмлађих и упознавење са бициклистичким спортом уопште. 

1.2. Посебни циљеви (сврха програма) 

- препознавање младих талената и њихово правилно усмеравање  

- рад на базичној форми 

- подизање нивоа такмичарске форме 

- тестирање и избор најбољих такмичара  

- предавања младим спортистима спортске и бициклистичке теме 

 

1.3. Процењен број директних и индиректних корисника 

Јуниорски узраст – Друм и Мтб  (дечаци и девојчице)  - 20 такмичара 

Кадетски узраст – Друм и Мтб  (дечаци и девојчице)  - 20 такмичара 

Млађе кадетски узраст – Друм и Мтб (дечаци и девојчице)   - 20 такмичара 

Спортски Тренери – 10 

1.4. Критеријуми за одабир перспективних спортиста који учествују у реализацији програма 

На основу постигнутих резултата у пласману Купа Србије и броја учешћа на такмичењима из календара 

БСС, Селектори заједно са Стручном комисијом праве одабир такмичара који ће учествовати у програму 

кампа перспективних такмичара. 

 

Кампови за перспективне спортисте намењени су млађим категоријама а сам програм активности 

планираних урадиће селектори и стручна комисија непосредно пред реализацију кампа. На камповима 

поред стручног и специфичног тренинга организују се и предавања из општих области бављења спортом 

као и разне теме из живота спортиста. 



 

 

2. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 

 

2.1. Време расписивања јавне набавке /за смештај и исхрану, закуп простора) 

       01. – 30.01.2022. 

2.2. Време почетка реализације     01.03.2022.  

2.3. Време завршетка реализације   15.09.2022. 

2.4. Активности по месецима     

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесник 

Припрема и 

организовање 

кампа  

X X   X Х Х       

Реализација 

самог кампа 

перспективних 

такмичара 

  X X    Х      

Анализа, 

оцењивање и 

извештавање  

        X     

 (означавање се врши са XX) 

 

3. Учесници у реализацији програма: 

3.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство) 

Радомир Павловић, Председник Бициклистичког савеза Србије. рођен, 18.12.1961. године, 

Кална, Књажевац, Србија, живи и ради у Београду ожењен отац петоро деце.  1986.г  завршио 

Факултет спорта и физичке културе у Београду, Дипломски рад на тему „Припрем младих 

бициклиста“. Последипломски студиј: Факултет спорта и физичке културе у Београду, смер 

спорт,  Магистарски рад „Утицај различитих видова тренинга на припрему специјалних 

јединица полиције“  преостала одбрана рада. Радио у  МУП Републике Србије од 1998-2018, 

шеф одсека за обуку у седишту МУП са чином потпуковника од 1999г. водио организацију 

Спортског друштва Милиционар у МУП Р Србије. од 2003 г. у специјалним јединици МУП Р 

Србије на пословима инструктор за физичку обуку у Жандармерији. У пензији од 2016 године. 

Тренер националне репрезентације Србије на Олимпијским играма Рио 2016, Европским играма 

Баку 2015, Олимпијским играма младих Кина - Нанџинг 2014, Медитеранске игре Италија Бари 

1997, Медитеранске игре Тунис 2001, Медитеранске игре Шпанија Тарагона 2018. Биатлон 

тренер и вођа репрезентације Србије на  зимској Универзијади Харбин - Кина 2009 године. 

 

3.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама) 

Укупан планирани број учесника је 70 особа. 

Кадетски узраст – Друм  (дечаци и девојчице)  - 20 такмичара 

Кадетски узраст – МТБ (дечаци и девојчице)   - 10 такмичара 

Млађе кадетски узраст – Друм (дечаци и девојчице)   - 20 такмичара 

Млађе кадетски узраст – МТБ (дечаци и девојчице)   - 10 такмичара 

Спортски Тренери – 10 

 

 

3.3. Број учесника кампа планиран за тестирање од стране Завода за спорт и медицину спорта 



У складу са могућностима Републичког завода за спорт и Бициклистичког савеза Србије. 

3.4. Лица која ће реализовати програма (по  улогама у програму) 

1) Радомир Павловић, стручна квалификација професор физичког васпитања, статус у организацији  

Председник савеза,  улога у програму непосредни реализатор програма; 

2) Немања Вајс, стручна квалификација спортски оперативни менаџер, статус у организацији Генерални 

секретар, улога у програму непосредни реализатор програма; 

3) Марко Сударић, стручна квалификација спортски оперативни тренер, статус у организацији Директор 

репрезентације, улога у програму непосредни реализатор програма; 

6) Дејан Перчић, стручна квалификација спортски тренер, улога у програму непосредни реализатор 

програма 

 

4. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију програма:  

4.1. Искуства носиоца програма у сличним програмима и активностима 

Бициклистички савез Србије већ дужи низ година ради на оваквим програмима са младима који заправо 

представљају развој спортске базе из које настају нови шампиони. У свом раду преко стручних 

комисија, селектора и стручних сарадника преноси се постојеће знање са тежњом сталног усавршавања 

и напредовања. 

4.2. Ресурси (људски и материјални) 

Са младим такмичарима раде најискуснији и најквалитетнији стручни сарадници из различитих 

бициклистичких клубова Републике Србије  уз помоћ савремених технолошких средстава за реализацију 

квалитетног тренинга. 

 

5. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – која је опрема потреба за 

реализацију програма и који су то капацитети са којима носилац програма већ располаже 

БСС поседује квалитетну и адекватну опрему помоћу које  се може квалитетно организовати програм 

учења и тренинга. У раду такође помажу и клубови – чланице савеза. 

 

6. Очекивани резултати програма: 

Ширење базе младих такмичара. Квалитетнији самостални рад по клубовима. Социјализација младих 

спортиста. Упознавање младих спортиста  са начином рада у свим сегментима бициклизма у циљу 

њихове едукације и унапређивања. 

Подизање квалитета младих такмичара који ће се кроз кампове селектовати за наступ у 

Репрезентативним селекцијама. 

 

Управни одбор БСС пратиће реализацију програма редовним извештајем и анализама стручњака и 

Стручне комисије који раде непосредно на реализацији програма, анализом постигнутих резултата на 

камповима и такмичењима. 

 

Управни и Надзорни одбор БСС прати наменско коришћење средстава редовним финансијским 

извештајима стручних служби као унутрашњу контролу. Као спољна контрола спроводи се резизија од 

стране ангажоване Ревизорске куће која по завршетку програма прегледа комплетну документацију у 

циљу провере наменски потрошених средстава. Такође Министарство омладине и спорта након 

добијања извештаја и  комплетне документације врши преглед наменски утрошених средстава. 

 

На основу задатих циљева приликом планирања плана и програма направиће критеријуми по којима ће 

се оцењивати реализација програма. Евалуацију програма ће обављати координатор програма, селектор, 

тренери, Стручни савет и Управни одбор. 
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5.2.2022 26.2.2022 15 Pripreme na moru CG MNE Pripre Elite 

5.2.2022 26.2.2022 15 Pripreme na moru CG MNE Pripre U19 

5.2.2022 26.2.2022 15 Pripreme na moru CG MNE Pripre U17-U19-U23 

11.2.2022 20.2.2022 10 Pripreme na moru CG MNE Pripre U17 

11.2.2022 20.2.2022 10 Pripreme na moru CG MNE Pripre WU17+WU19 

27.3.2022 27.03.2022 1 GP Bonyhad HUN KHUN U17 

27.3.2022 27.03.2022 1 GP Bonyhad HUN KHUN WU17+WU19 

10.4.2022 10.04.2022 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO U17 

10.4.2022 10.04.2022 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO WU17+WU19 

13.04.20221 17.4.2022 4 BG-BL  

SRB 2.1 Elite 

5.5.2022 8.5.2022 4 Course de la Paix CZE 2.Ncup U19 

6.5.2022 8.5.2022 4 Course de la Paix 

CZE 2.Ncup U17 

21.5.2022 22.05.2022 4 Trofeo Morbihan FRA 2.Ncup U19 

4.6.2022 5.06.2022 2 2. UCI Belgrade Woman SRB 2.2 Welite 

4.6.2022 5.6.2022 2 XCO Samobor CRO C1 U19+U23 

9.6.2022 12.06.2022 4 LVM SAARLAND TROFEO 

GER 2.Ncup U19 

18.6.2022 19.6.2022 2 
XCO CSOMOR Maguar Kupa - 

Csomor 
HUN C2 U19+U23 

1.7.2022 3.07.2022 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO U15-U13 

1.7.2022 3.07.2022 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO U17 

1.7.2022 3.07.2022 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO WU15-WU13 

1.7.2022 3.07.2022 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO WU17 

6.7.2022 9.7.2022 5 European Championship U23 POR ECH U23 

6.7.2022 9.7.2022 5 European Championship U23 POR ECH U19 

9.7.2022 16.07.2022 8 Pripreme za EYOF SRB Kamp U17 

9.7.2022 16.07.2022 8 Pripreme za EYOF SRB Kamp WU17 

9.7.2022 10.7.2022 2 Sopron - MTB XCO  HUN C3 U19+U23 

https://www.uci.org/competition-details/2022/ROA/67077
https://www.uci.org/competition-details/2022/ROA/67077
https://www.uci.org/competition-details/2022/ROA/67181


22.7.2022 25.7.2022 4 Oberösterreich Juniorenrundfahrt AUT 2.1 U19 

23.7.2022 24.07.2022 2 GP Kranj SLO 1.2 Elite 

24.7.2022 30.7.2022 5 EYOF  SVK EYOF U17 

24.7.2022 30.7.2022 5 EYOF  SVK EYOF WU17 

30.7.2022 31.7.2022 2 Grand Prix Bihać BiH C1 U23 

1.8.2022 9.8.2022 9 Pripreme za TDS SRB Pripre Elite 

4.8.2022 5.9.2022 2 The footsteps of the Romans BUL 2.2 Elite 

6.8.2022 8.08.2022 3 Milan Panic SRB 2.1 U19 

10.8.2022 13.8.2022 4 Tour of Szekerland ROM 2.2 Elite 

14.8.2022 19.8.2022 6 Europen championship ELITE GER ECH Elite 

20.8.2022 22.8.2022 4 One Road One Belt Juniors HUN 2.Ncup U19 

27.8.2022 1.9.2022 7 Tour of Bulgaria BUL 2.2 Elite 

1.9.2022 4.09.2022 4 GIRO DELLA LUNIGIANA  

ITA 2.1 U19 

15.9.2022 18.9.2022 4 Toure de Serbia SRB 2.2 Elite 

18.9.2022 25.9.2022 8 World Championship AUS WCH Elite 

20.9.2022 26.9.2022 7 World Championship AUS WCH U19 

24.9.2022 25.9.2022 2 V Kanizsa Kupa - Nagykanizsa HUN C2 U19+U23 

? ? 2 Balkan Championship ? BCH Elite 

? ? 2 Balkan Championships drum ? BCH E-U19-U17 

? ? 3 Kamp april SRB Kamp U17W-U19W 

? ? 2 Balkan Championships MTB 0 BCH 
E-U19W-

U17W 

? ? 7 Kamp avgust SRB Kamp U13-U15 

? ? 3 Kamp jul SRB Kamp U19W-U17W 

 

 

https://www.uci.org/competition-details/2022/ROA/67319

