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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 19 фебруара 2023. године, са почетком у 13 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  

2. Верификација записника са: 

- Изборне седнице Скупштине Савеза одржане 17.12.2022. године. 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду савеза за 2022 годину, 

4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2022 годину, 

5. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2022 годину, 

6. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за 2023 годину, 

7. Доношење Одлуке о давању овлашћења за представљање и заступање БСС потпредседнику.    

БСС Душану Гојићу, 

8. 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 не присуствују законски заступници удружења неопходно је 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.  

Редовни чланови  који нису у могућности да присуствују Скупштини могу се писменим путем 

изјаснити и попуњени формулар гласања доставити на званични мејл Савеза office@bss.rs до 12 

часова 18.02.2023. године. Формулар попуњава  потписује и оверава овалашћено лице члана из 

АПР. 

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. 
Овај допис је важећи без печата и потписа и шаље се са званичне адресе савеза. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Радомир Павловић 
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ВЕРИФИКАЦИЈА 

 

ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА 

ОДРЖАНЕ 17.12.2022. године, 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

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  

 
 

 

Записничар: 
 

Лука Роквић 
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ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ 

БСС одржане 17.12.2023. године 
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Записник  
са редовне годишње Скупштине Бициклистичког савеза Србије 

 одржане 17.12.2022. године, 
 
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  председник Радомир Павловић сазвао је 

Редовну седницу Скупштине Бициклистичког савеза Србије за 2022 годину, 

 

Седница је одржана дана 17 децембра са почетком у 15 часова у хотелу Далас у Шиду за 

коју предлажен следећи: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Избор радних тела: 

 Радно Председништво – 3 члана 

 Верификациона комисија – 3 члана 

 Записничара, 

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, 

 

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

чланова и један изабрани представник на сваке 4 године за све придружене чланове. 

Скупштини су присуствовали законски заступници удружења и овлашћена лица. 

Ради једноставнијег и лакшег рада све чланице су могле да се писмено изјасне по свим 

тачкама дневног реда на формулару који им је раније достављен и своје изјашњавање 

оверено печатом и потписом законског заступника или овлашћеног лица за које је опет 

требало доставити Овлашћење доставе путем поште или у електронском облику на 

званични мејл Савеза office@bss.rs  БСС све до 12 часова 17.12.2022. године. 

 

Бициклистичком савезу Србије до почетка седнице доставите овлашћење за представника 

оверено печатом и потписаним од стране законског заступника. 

Верификациона комисија БСС је пре почетка седнице на основу Одлуке УО БСС о 

редовном чланству утврдила број приспелих изјашњења као и број присутних чланова 

Скупштине БСС. 

 

Евиденција чланова Скупштине БСС: 
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Ред.бр Назив клуба 
Овлашћени 

заступник клуба 

Присуство или 

писмено изјашњење 

1 БК AGRRESSIVE - Рума Славко Михајловић Славко Михајловић 

2 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA - 

Београд 
Јелена Лончаревић Јелена Лончаревић 

3 
КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА - Крушевац  
Милош Лукић Милош Лукић 

4 
БК  БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА - 

Ваљево 

Зоран 

Вукосављевић 
Зоран Вукосављевић 

5 БК БОРАЦ - Чачак 
Владимир 

Милошевић 
ОДСУТАН 

6 БК ДУБЛ - Нови Сад Јадранка Бјелица Јадранка Бјелица 

7 БК ЕЛИТЕ - Нови Сад Никола Тркуља Тарјан Тибор 

8 БК СПУТЊИК - Ваљево Светлана Јелић ОДСУТАН 

9 
НОВОСАДСКИ БК ИНВИКТАБИКЕ – 

Нови Сад 
Едуард Жупан 

ОДСУТАН 

10 БК  ЈЕДНОТА - Шид 
Слободан 

Радовановић 
Слободан Радовановић 

11 БК  МЕТАЛАЦ - Краљево Горан Михајловић Рајко Чубрић 

12 
СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 - Ниш  
Ивана Костић  Ивана Костић  

13 БК НОВИ ПАЗАР - Нови Пазар Хазбија Хукић ОДСУТАН 

14 
ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" - 

Београд 

Томислав 

Миленковић  
Томислав Миленковић  

15 
ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна Трава 
Марко Ивић, Марко Ивић, 

16 БК ПАРТИЗАН - Београд Драган Миленковић  ОДСУТАН 

17 БК  ПОЛИЦАЈАЦ - Београд Јовица Страњина Јовица Страњина 

18 БК PROGRESSIVE - Београд Марко Ћурчић Марко Ћурчић 

19 БК РАДНИЧКИ -Крагујевац Александар Марић  Александар Марић  

20 БК  РАШКА - Рашка Владимир Бабић Владимир Бабић 

21 БК С -ТЕАМ - Сомбор Милош Ћосић  Милош Ћосић  

22 БК СПАРТАК - Суботица,  Арсен Перчић Арсен Перчић 

23 БК  ТРНАВА - Нови Пазар Бајрам Колашинац  ОДСУТАН 

24 БК  CYCLEMANIA - Крагујевац Зоран Живковић ОДСУТАН 

25 БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - Београд Михаило Роквић Михаило Роквић 

26 БК ЧИВИЈА -Шабац Радивој Гајичић  ОДСУТАН 

27 БК  ШИД - Шид Душан Гојић  Слободан Гојић  

28 БК "НОВИ САД" - Нови Сад Немања Вајс  Немања Вајс  

29 БК ВЕЛО - Нови Сад Небојша Субић  Небојша Субић  

30 
МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови 

Сад 
Драшко Ђурановић Драшко Ђурановић 

31 
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗВЕЗДАРИЦА -

Београд 
Јелена Лончаревић Јелена Лончаревић 
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32 
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ВИЛА ГАЛА -

Ваљево 
Никола Ратковић  ОДСУТАН 

33 БК БИКЕ М -Пирот Бранислав Игић Бранислав Игић 

34 
ВОЈВОЂАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

БИЦИКЛ. КЛУБОВА Нови Сад 
Јована Црногорац Сомборац Немања 

35 БК  ХАЈДУК - Кула Бојан Сивч Бојан Сивч 

36 
Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - 

Нови Сад 
Борислав Субашић  Борислав Субашић  

37 БК СОМБОР - Сомбор Роберт Мартон  Роберт Мартон  

38 АПАТИНСКИ БК -Апатин  Борис Тарноцки   Борис Тарноцки   

39 БК СТРАЖИЛОВО Сремски Карловци Јован Гавриловић  ОДСУТАН 

40 БК АВАЛСКИ СОКО - Beograd 
Марина 

Миладиновић, 
Марина Миладиновић, 

41. БК  КОНСТАНТИН - Ниш Игор Антић  ОДСУТАН 

42 Представник придружених чланова Ненад Кнежевић Ненад Кнежевић 

 

 

Након евиденције присуства и изјашњења чланова Скупштине констатовано је да се од 42 

члана Скупштине одазвало 30 тридесет, 1 један није оверио гласачки листић и 11 једанаест 

које није присутно и нису се писменим путем изјаснили. 

 

Председавајући Радомир Павловић констатује да Скупштина од 42 члана има 30 који су се 

одазвали 11 није и 1 један неважећи листић те да Скупштина има пуноправну већину да 

може да ради и пуноправно доноси Одлуке. 

 

Скупштина је почела са радом у 13,15 часова. 

 

 

1. Тачка: Избор радних тела, 

  

Председавајући је дао поименични предлог за избор радних тела Скупштине. 

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –

Апатин, Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

БК  РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  

БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – 

Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна 

Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 
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Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник 

придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК 

AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  ВОЈВОЂАНСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  

ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   

 

ПРОТИВ нема 

УЗДРЖАН БК  ХАЈДУК – Кула,   

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 0 ( нула)  ПРОТИВ , 1  

(један) УЗДРЖАН ,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

 

„У радна тела Скупштине изабрани су:  

 

Радно Председништво:  

Радомир Павловић  председник – председавајући, Душан Гојић, потпредседник, 

Марко Сударић, директор репрезентације. 
 

Верификациона комисија,  

Јадранка Стојановић,Бранка Трифуновић,Лука Роквић 
 
Записничар:  

Лука Роквић “  

 

 

2. Тачка: „Усвајање записник са претходне  

                    Изборне Скупштине БСС одржане 14.03.2021. године. “ 

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –

Апатин, Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

БК  РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  

БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – 

Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна 

Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 

Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник 

придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК 

AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  ВОЈВОЂАНСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  

ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

ПРОТИВ нема 

УЗДРЖАН БК  ХАЈДУК – Кула,   

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 0 ( нула)  ПРОТИВ , 1  

(један) УЗДРЖАН ,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

„Усваја се записник са Изборне Скупштине БСС одржане 14.03.2021. године. “ 

 

 

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

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –

Апатин, Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

БК  РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  

БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – 

Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна 

Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 

Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник 

придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК 

AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  ВОЈВОЂАНСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  

ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   

ПРОТИВ БК  ХАЈДУК – Кула,   

УЗДРЖАН нема 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 1 ( један)  ПРОТИВ , 0  

(нула) УЗДРЖАН,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

„Усваја се Извештај  о раду савеза за 2021 годину “ 

 

 

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

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –

Апатин, Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

БК  РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  

БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – 

Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна 

Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 

Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник 

придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК 

AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  ВОЈВОЂАНСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  

ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   

ПРОТИВ БК  ХАЈДУК – Кула,   

УЗДРЖАН нема 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 1 ( један)  ПРОТИВ , 0  

(нула) УЗДРЖАН,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

„Усваја се Финансијског извештаја  савеза за 2021 годину “ 

 

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

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –

Апатин, Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

БК  РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  

БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – 

Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна 

Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  

БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 

Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник 

придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК 

AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  ВОЈВОЂАНСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  

ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   

ПРОТИВ БК  ХАЈДУК – Кула,   

УЗДРЖАН нема 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 1 ( један)  ПРОТИВ , 0  

(нула) УЗДРЖАН,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

„Усваја се Извештаја Надзорног одбора Савеза за савеза за 2021 годину “ 

 

6. Тачка:  Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за 2022 

годину, 

 

Након читања мејлова чланова који су се писмено изјаснили и изјашњавања присутних 

чланова Скупштине гласало је: 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –Апатин, 

Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  БК  

РАШКА – Рашка, МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  БОГОЉУБ 

МИЛОВАНОВИЋ БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО УДРУЖЕЊЕ 

NAISSUS 018 – Ниш, БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, БИЦИКЛИСТИЧКИ 

САВЕЗ BEOGRADA – Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  

ПОЛИЦАЈАЦ – Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – Београд, ПЛАНИНАРСКО 

БИЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна Трава, БК PROGRESSIVE – Београд, 

КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  БЕЛА СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – 

Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд,  БК ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - 

Нови Сад, Представник придружених чланова,  БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР 

– Сомбор, БК AGRRESSIVE – Рума, БК  ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  

ВОЈВОЂАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, БК ЕЛИТЕ - Нови 

Сад,  ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК "БЕОГРАД" – Београд,   

ПРОТИВ БК  ХАЈДУК – Кула,   

УЗДРЖАН нема 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 28 гласова ЗА, 1 ( један)  ПРОТИВ , 0  

(нула) УЗДРЖАН,   већином гласова донео је Одлуку која гласи:  

 

„Усваја се Програма рада и Финансијски плана Бициклистичког савеза Србије за 

2022 годину “ 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

7. Тачка:  Разно, 

 

Под тачком разно највише је било приче око статуса члана Надзорног одбора његове 

усмене оставке на састанку и касније  наведене у његовом писму БСС и чланицама: 

 

ЗА 

БК РАДНИЧКИ –Крагујевац, БК СПАРТАК – Суботица, АПАТИНСКИ БК –Апатин, 

Бициклистички Мото Клуб ВОЈВОДИНА - Нови Сад,   БК БИКЕ М –Пирот,  

МАУНТИН БАЈК КЛУБ ФАНАТИК - Нови Сад,  БК  БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ 

БОБА – Ваљево,  СПОРТСКО БИЦИКЛИСТИЧКО УДРУЖЕЊЕ NAISSUS 018 – Ниш, 

БК ДУБЛ - Нови Сад, БК ДУБЛ - Нови Сад, БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ BEOGRADA 

– Београда, СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗВЕЗДАРИЦА –Београд, БК  ПОЛИЦАЈАЦ – 

Београд, БК АВАЛСКИ СОКО – Београд, ПЛАНИНАРСКО БИЦИКЛИСТИЧКО 

ДРУШТВО ОРЛОВАЦ - Црна Трава, КЛУБ ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ  БЕЛА 

СТЕНА – Крушевац,  БК С -ТЕАМ – Сомбор,  БК  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд,  БК 

ВЕЛО - Нови Сад,  БК "НОВИ САД" - Нови Сад, Представник придружених чланова,  

БК  МЕТАЛАЦ – Краљево, БК СОМБОР – Сомбор, БК AGRRESSIVE – Рума, БК  

ШИД – Шид, БК  ЈЕДНОТА – Шид,  БК ЕЛИТЕ - Нови Сад,  ОМЛАДИНСКИ БК  ОБК 

"БЕОГРАД" – Београд,  БК PROGRESSIVE – Београд, 

ПРОТИВ нема 

УЗДРЖАН 
БК  РАШКА – Рашка, БК  ХАЈДУК – Кула,  ВОЈВОЂАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

БИЦИКЛ. КЛУБОВА  Нови Сад, 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије је са 26 гласова ЗА, 0 ( нула)  ПРОТИВ , 3  

(три) УЗДРЖАНА,    

 

Чланови Скупштине су дали налог канцеларији Бициклистичког савеза Србије да код 

надлежних ограна правне службе Министарства спорта РС испита пуноправност оставке 

члана Надзорног одбора Дејана Миловановића. 

 

 

Седница завршена 17.12.2022. у 15,48 часова, 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 

                             Радомир Павловић  



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕЗА ЗА 

2022 годину 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

О РАДУ БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ЗА 2022 годину 

 

 

Последња редовна седница одржана је 17.12.2022. године, 
 

Овај извештај обухвата период од 01.01. до 31.12.2022. године, Основни циљ овог 

извештаја је да се њиме презентују најбитнији садржаји и резултати рада Саавеза у 2022 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 2022 години одржао 31 седницу и донео доста важних Одлука за 

функционисање и рад БСС. 
 

Функционисање и рад БСС одвијали су се према утврђеном Плану и програму рада. 

Високо постављени циљеви су испуњени скоро у потпуности. Посебно издвајамо освајање прве 

медаље за бициклистички спорт Србије на Медитеранским Играма у Алжиру  у дисциплини 

индивидуални хронометар од нашег репрезентативца Огњена Илића.  

Душан Рајовић и Вељко Стојнић успели су својим победама на међународним тркама да 

Србију после 6 година поново сврстају у првих 50 нација и испуне чак две квоте у категорији 

мушкарци елите за наступ на Првенству света у Аустралији.  

Јелена Ерић  више пута на постољу на тркама светског тура. Огњен Илић одличан 

наступ на СП у дисциплини и ндивидуални хронометар касније и у дисциплини друм достојно 

представљао Србију бегом испред свих фаворита дугим преко 80 км.  

Наступом сениора елите на Првенству Света 2022,  Србија у 2023. години за националне 

шампионате добија дупли број УЦИ бодова и самим тим смо на самом прагу испуњења норме 

за Олимпијске игре Париз 2024. 

Првенство света обележили су огромни трошкови, јер су авио карте поскупеле за 300% 

тако да је, уместо планираних 1.500.000,00 динара, наступ коштао око 2.500.000,00 динара. 

Разлика у цени пута је надомешћена из буџета Трке кроз Србију, то јест новчана средства 

планирана за награде и радио везу су утрошена за наступ на СП. Велику захвалност дугујемо и 

Радиши Чубрићу који је организовао бесплатан боравак комплетне репрезентације Србије у 

Аустралији ,а поред тога, у моменту када су се путници за СП Душан Рајовић и Вељко Стојнић 

пред само путовање разболели, он је из личних средстава купио нове карте за оба тренера 

репрезентације. 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

Квалитет рада и самопожртвовање БСС-а препознало је Министарство спорта Републике 

Србије када је крајем године одобрило додатних 750.000,00 динара за редован програм БСС за 

делимичну рефундацију трошкова пута на СП.  

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 кроз Србију је, у сарадњи са Министарством омладине и спорта, МУП Р Србије, 

РТС и градовима домаћинима поново засијала правим сјајем какав јој и пристоји са преко 60 

издања. Сама трка  реализована је беспрекорно и без проблема у раду које нисмо у ходу могли 

да решимо. 

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

реализована беспрекорно и без проблема у раду. 

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

возни парк за једно наменско путничко караван возило марке Шкода супер Б са носачима на 

крову за бициклистичку галерију. Сада Савез много лакше организује путовања различитих 

селекција у истом термину, јер возни парк броји два комби возила Мерцедес Спринтер 

наменских за бициклизам и једним путничким “Шкода супер Б”. Возило је коришћено и као 

судијско на домаћим и међународним такмичењима, те за превоз судија од Београда до места 

одржавања трке и назад. 

БСС је за потребе комуникације међу судијама и екипама набавио 30 радио станица Моторола, 

од којих је половина ручна, а друга половина колска и једноставно се уграђује у свако возило. 

Функционалност и исправност радио везе је проверена на Трци кроз Србију, када је остварена веза и 

чујност на чак 30 км удаљености. За потребе коришћења радио везе, БСС је од РАТЕЛА добио пет 

фреквенција на којима БСС може да ради. Што значи Радио тур на једној, судије на другој, обезбеђење 

стазе на  трећој, дирекција на четвртој и пета резервна фреквенција. 

За потребе свечаних проглашења и отварања трка БСС је набавио наменску покретну свечану 

бину која је коришћена на Куповима и Првенствима Србије, али и на међународној трци Кроз Србију. 

За потребе обезбеђења зоне старта и циља набављено је још  17 наменских заштитних 

пластичних ограда, тако да сада БСС има 60 ограда у дужини од 120 метара и све оне могу да се утоваре 

на покретну бину и тако допреме до места трке. 

Услед знатног увећања трошкова пута репрезентативних селекција (горива и хотелског 

смештаја) за национална и такмичења у иностранству, као и за плаћање новоприспелих дуговања, БСС 

није успео да обезбеди материјану помоћ клубовима. 
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Да би Програм БСС био реализован у потпуности,  сви спортски радници 

селектори и тренери репрезентације су средства планирана за њихов рад преусмерили на 

редован програм тако да су им надокнаде за рад за перод април-новембар  уплаћене тек на 

крају године. 

Да не буде све баш тако лепо побринуо се и стари сазив БСС, јер нам је у августу 

месецу дошла опомена пред утужење од стране МУП Републике Србије, за трку Београд 

Бања Лука одржану 2020. године. Рачуни и фактуре нису књиговодствено нигде 

евидентиране, те је ово био још један хладан туш од 1.510.426,80 динара дуга са каматом и 

судским трошковима око 2.000.000,00 динара. Више пута смо се обратили министру 

Александру Вулину да нас ослободи плаћања, као и за трке Кроз Србију 2021. и 2022. као 

и Београд Бања Лука 2021.  Нисмо добили потврдан одговор, јер се та трка одржавала у 

време претходног министра Стефановића.  БСС је упутио апел министру унутрашњих 

послова Братиславу Гашићу за помоћ да се не покреће тужбени поступак, јер ће БСС да 

изгуби, а принудном наплатом БСС ће бити блокиран од даљег финансирања 

Министарства спорта РС.   

МУП кабинет министра организовао је састанак где нам је саопштено да МУП неће 

да подиже тужбу и блокира рад БСС, али да дуг мора да се плати јер је настао у време 

бивших министара и да БСС не може да се ослободи плаћања. Дат је предлог да у више 

месечних рата платимо комплетан дуг без затезних камата и плаћања судских трошкова. 

Сада актуелном руководству не преостаје ништа друго него да исправља туђе пропусте и 

да уместо улагања у развој бициклизма плаћа дуговања претходног сазива БСС. Са овим 

дугом који предстоји плаћање и дугом који је исплаћен у 2021. и 2022. години, укупна 

дуговања  претходног сазива БСС су дошла до оквирних 5.000.000.00 динара. 

УО БСС је још 2021. а и 2022. године, донео Одлуку да се све злоупотребе 

службеног положаја овлашћених и одговорних лица у БСС до марта 2021. године предају 

надлежним органима на поступање. МУП је од стране Тужилаштва добио налог да утврди 

неправилности у раду и уколико постоји основ, поднесе пријаву и покрене поступак пред 

надлежним судом. Истрага је у току. 

 

Има још много тога лепога, а и оног другог које није ушло у овај извештај о раду.  
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА 

 
 

 

Годишњи извештај о раду свих репрезентативних селекција у току 2022. године 

 

 

У току 2022. године српски бициклизам се после 7 година квалификовао на Светско 

сениорско првенство у мушкој категорији (16. августа када се гледао ранкинг нација, били 

у првих 46. на свету, а требало ли бити у првих 50), али исто тако и у женској. У обе 

категорије је учествовано на Светском првенству у Аустралији. Овај резултат даће нам 

могућност да на наредном државном првенству 2023. године освојимо дупле УЦИ бодове 

и у мушкој и у женској категорији, што ће играти велику улогу у квалификацијама за 

Олимпијске Игре у Паризу 2024. Други велики подједнако велик успех који је остварен, је 

освојена историјска прва медаља на Медитеранским играма у Алжиру, где је Огњен Илић 

освојио бронзу у хронометру.  

У јуниорској категорији после историјске прве победе на светским куповима од стране 

Михајла Столића у току 2021., исти је ове године два пута био у првих 5 на светским 

куповима, уз одличну пордшку и наступе Дејана Цогољевића и Марка Перчића који сва 

тројица постају андери у сезони 2023. Јуниори су учествовали на чак 4 купа нација, а 

Столић је учествовао и на Светском првенству у Аустралији. 

Програм код жена после дуго година направљен је да буде садржајан и да свакој девојци 

која покаже квалитет за национални тим да шансу и то више пута, како би се опробала, 

напредовала, и научила из тркања са вршњацима у иностранству. Акценат програма је био 

на категорији кадеткиња због ЕЈОФА, али су и јуниорке и сениорке имале трке на којима 

су наступале, поготово на крају године када су биле десет дана у Русији. 

Код кадета програм је итекако био богат у години ЕЈОФ-а у којој смо покушали да 

развијемо нову квалитетну генерацију кадета, али и да после неколико година направимо 

резултатски искорак на ЕЈОФ-у. Док смо прво успели, ово друго ипак нисмо, али смо 

сигурно нарпавили одличне темеље за Гаврила Марковића, који ће на ЕЈОФ – у и следеће 

године имати шансу, јер се ЕЈОФ од 2023. поново враћа у формат непарних година. 

У МТБ бициклизму, учествовало се на три трке, на којима се могло видети да нам је МТБ 

бициклизам тренутно по квалитету далеко иза друмског, да се по клубовима са децом не 

ради квалитетно и да је то прва степеница коју морамо да прескочимо, ако хоћемо 

напредак у овој дисциплини. 

Током године направљени су критеријуми за наступ у репрезентацији на свим великим 

такмичењима у сениорској, андерској и јуниорској каатегорији. Крајем године овај процес 

завршен је са критеријумима за ЕЈОФ који су направљени у сардњи са ОКС. 

У наставку документа појединачни извештаји селектора по категоријама, односно 

дисциплинама. 

 

Извештај сачинио  

Директор репрезентације 

Марко Сударић  
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1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕНИОРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Сениорска репрезентација у току 2022. и поред проблематике и логистике око светског 

првенства које се одржавало у Аустралији, и што до последњег тренутка нисмо знали да 

ли имамо норму за светско, je имала добар и богат програм трка. Неке од трка су отказане, 

док су оне за које смо имали позив возили. 

Заједничке припреме почетком године нисмо имали, због екипних обавеза такмичара, тако 

да су они добили дневнице да на припреме оду онда када се њима уклапа по праграму 

екипа, односно клубова. Возачи који су били подржани су Рајовић, Стојнић, Илић, Ђурић, 

Даниловић, Дивнић и бициклисти коју су прешли у У23 категорију са квалитетним 

резултатима током јуниорских дана Туркулов и Надовеза. 

Прва трка репрезентације у 2022 години била је Београд-Бањалука, која се возила у 4 

етапе уз тимски хронометар и то у термину од 13.04.-17.04.2022. У саставу репрезентације 

су возили: Ђорђе Ђурић, Душан Калаба, Марко Станковић, Огњен Илић, Игор Надовеза, 

Михајло Болић и Александар Буквић. Најбољи забележени резултат 11. на првој етапи. 

Наредна трка репрезентације је требала да буде у Црној Гори, али je организатор отказао 

трку у последњем тренутку.  

Крај маја и почетком јуна, репрезентација је наступала на трци око Албаније која се 

возила у 5 етапа у периоду од 31.05.-04.06.2022. и то у саставу: Ђурић Ђорђе, Душан 

Калаба, Марко Даниловић, Андреј Галовић, Лука Туркулов и Алекса Радмилац. На овој 

трци смо имали и доста боље резултате, три подијума,  друга места Ђурића и Калабе, и 

једно треће Дивнића у етапама. 

Крајем јуна и почетком јула месеца, репрезентација Србије је наступала на 

Медитеранским играма у Орану, Алжир, у дисциплини Хронометар и Друм. Историјски 

резултат за наш спорт направио је Огњен Илић одличном вожњом на хронометру на којем 

је заузео 3. место. Такође и одлично 6. место на друму Ђурића. Састав олимпијског тима 

Србије у бициклизму је био следећи: Илић Огњен – Хронометар, Душан Рајовић, Вељко 

Стојнић, Ђорђе Ђурић - Друм 

Почетком августа месеца, репрезентација се окупља у Румунији на трци Tour of 

Szeklerland,  трка се возила у термину од 08.08.-13.08.2022. у пет етапа, екупу су 

представљали: Ђорђе Ђурић, Марко Даниловић, Стева Клисурић, Јован Дивнић, Игор 

Надовеза, Алекса Радмилац. Ову трку обележило је доста пехова и лоше среће. 

Након трке у Румунији имали смо Европско првенство у Минхену, Немачка, са Јеленом 

Ерић у термину од 14.08.-21-08.2022. Јелена се возила одлично и имала добру форму, али 

лоша срећа, пад у лошем тренутку, су пореметили пут до доброг резултата. 

Након завршеног Европског првенства, крајем месеца августа, екипа се спремала за трку 

око Бугарске, а тада смо и сазнали да имамо норму за светско првенство у елит категорији. 

Трка око Бугарске се возила у термину од 27.08.-01.09.2022. састав репрезентације за трку 

је био следећи: Вељко Стојнић, Ђорђе Ђурић, Лука Туркулов, Огњен Илић, Јован Дивнић, 

Алекса Радмилац. Имали смо солидне резултате, добра вожња наших момака, али је 

недостајао подијум. 

Наставак тркања у Бугарској настављамо на Банском где се возила трка In the footsteps of 

the Romans у термину од 03.09.-04.09.2022. на овој трци састав репрезентације је чинио: 
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Ђурић Ђорђе, Лука Туркулов, Огњен Илић, Јован Дивнић, Андреј Галовић. добра вожња 

наших момака, одбранили смо белу мајицу и заузели 5. позицију. 

Наредне две трке су нам се преклапале, Трка кроз Србију и светско првенство у 

Аустралији. С обзиром да смо у последњем тренутку добили норму за светско, знали смо 

да наши најбољи возачи неће моћи да возе трку кроз Србију, правили смо други план али 

и он није успео. Због здравствених проблема Рајовића и Стојнића, на светско првенство 

одлази Огњен Илић, који је заузео 30. место на хронометру, док друмску трку није 

завршио, али је део трке провео у бегу. Јелена Ерић на светском првенству учествовала је 

у дисциплини друм, и велики део трке провела је у првој групи. Трку је завршила на 

одличном 52. Месту. Како су трку кроз Србију остали наши возачи, возили су за своје 

екипе, тако нам је круг возача био још више сужен. На крају смо стартовали са четири 

возача: Ђурић Ђорђе, Андреј Галовић, Кристијан Анталович и Никола Крстић, али нас то 

није омело да већ на другој етапи узмемо другу позицију, белу, плаву, зелену и мајицу за 

најбољег Србина (Ђурић Ђорђе). Ца овом трком смо завршили тркачку сезону 

репрезентације Србије.  

 

 

 

РЕЗИМЕ СЕНИОРИ: 

 

Обилан и добро распоређен план, неколико пехова и здравствених проблема возача, али 

нас није омело да направимо резултат, те похвале за младе возаче. Велики резултат на 

Медитеранским играма, остваривање норме за светско првенство и одлазак на исто како у 

мушкој тако и у женској категорији. Отворили смо пут младим возачима за даљу каријеру. 

У наредној години имамо возача у World touru (Рајовић), возача у Pro continental ekipi 

(Стојнић), и тројицу у Continental ekipama( Столић, Ђурић и Туркулов). У наредној сезони 

нам се и дуплирају бодови на државном првенству као резултату квалификовања и учешћа 

на овогодишњем светском првеству, што нам доста значи за скупљање бодова за одлазак 

на Олимпијске игре. Долазе нам млади и перспективни возачи који иза себе имају завидне 

резултате. У женском Елит бициклизму, изузетни резултати на World tour тркама Јелене 

Ерић током читаве године, која практично сама носи ренкинг наше женске репрезентације 

на светској листи, и која је као таква на добром путу да се квалификује на Олимпијске 

Игре у Паризу. 
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НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ СЕНИОРИ 

 

- Јелена Ерић (1).  Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (тим) 

- Душан Рајовић (1).  етапа 2 Tour of Antalya (тим) 

- Душан Рајовић (1).  етапа 7 Vuelta Ciclista a Venezuela (тим) 

- Душан Рајовић (1).  Trofej Porec (тим) 

- Вељко Стојнић (1). етапа 6 Vuelta Ciclista a Venezuela (тим) 

- Душан Рајовић (1). етапа 2 Vuelta Ciclista a Venezuela (тим) 

- Вељко Стојнић (1).  Етапа 4 Tour de Gvadalupe (тим) 

- Душан Рајовић (2). етапа 6 Vuelta Ciclista a Venezuela (тим) 

- Вељко Стојнић (3).  Етапа Vuelta Ciclista a Venezuela (тим) 

- Душан Рајовић (3).  Trofej Umag (тим) 

- Вељко Стојнић (3).  Етапа 3 Adriatica Ionica Race (тим) 

- Лука Туркулов (9) генерални  Gemenc Kup (тим) 

- Огњен Илић (3). Mediteran games 

- Ђорђе Ђурић (6). Mediteran games 

- Ђорђе Ђурић (2). Етапа Tour de Serbia 

- Душан Калаба (2). Етапа Tour of Albania 

- Ђорђе Ђурић (2). Етапа Tour of Albania 

- Душан Калаба (2). Етапа Tour of Albania 

- Јован Дивнић (3). Етапа Tour of Albania 

- Ђорђе Ђурић (7). генерални Footsteps of Romans 

- Ђорђе Ђурић (9). генерални Tour of Albania 

 

Извештај сачинио 

Милош Миладиновић 

селектор сениорске репрезентације 

https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-andalucia-ruta-del-sol/2022/stage-3-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-ciclista-a-venezuela/2022/stage-8-points
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈУНИОРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Јуниорска репрезeнтација  је 2022. годину кренула са великим амбицијама поткрепљеним 

историјском првом победом на Куповима нација у току 2021. године. Сезона 2022. је 

отворена са припемама на мору у фебруару месецу. Након тога такмичари су учествовали 

у Словенији на две трке и кампу на Фрушкој Гори до краја априла месеца. Од маја до 

августа се учестовало на 4 Купа нација, што већ дужи низ година није био случај са нашим 

јуниорима. Порет тога се учествовало и на Ђиру де ла Луниђиани у Италији, трци која је 

тежа и престижнија од бар половине Купова Нација. Сезона је завршена у септебру 

одласком на Светско првнество у Аустралију.  

Своје прво окупљање јуниори су имали на припремама у Бару од 11-26. фебруара у 

саставу Михајло Столић, Дејан Цогољевић, Марк Перчић, Бошко Величић, Лука Бојовић и 

Немања Марковић. 

Током априла месеца репрезентација је имала два окупљања. Прво је било у Словенији где 

је наступала током једног викенда на трци у Птују и сутрадан у Камнику, где су 

репрезентацију чинили Дејан Цогољевић, Бошко Величић и Марко Станојловић, док је 

остатак репрезентације учествовао за своје клубове. У Птују су Столић и Цогољевић били 

4. односно 5., док је у Камнику Цогољевић завршио као 14. Друго окупљање јуниорског 

тима било је на камп припремама на Фрушкој Гори, где се радила симулација трке Купа 

нација у Чешкој која је репрезентацију очекивала почетком маја, а на истом кампу су 

учествовали и кадети. 

Мај месец донео је наступ на 3 купа нација. Први наступ био је у Чешкој, где је 

репрезентација наступала у саставу Столић, Цогољевић, Перчић, Величић и Марковић. На 

трећој етапи коју је Столић током 2021 победио, десио се већи пад где су и он и Перчић 

пали, док је Цогољевић заузео 12. позицију. На последњој петој етапи Столић је у спринту 

дошао до 5. места, док је уз њега само Цогољевић завршио трку. 

Од 21-22. маја репрезентација је први пут наступала на Купу нација у француској 

Бретањи. Возачи Столић, Цогољевић, Перчић и Величић су летели за Париз где су били 

покупљени. Сва четворица возача завршили су трку. Најбољи резултат направио је Столић 

у првој етапи са 13. местом. Из Француске екипа је отпутовала у јужни део Француске где 

је била смештена 3 дана, да би се одатле пребацила на нови Куп Нација у Швајцарској 

који је трајао од 26-29. маја. Сва четворица возача је завршила и ову трку, са најбољим 

резултатом у виду 36. места Столића на прологу. 

Следећа окупљања тима, била су у августу месецу. Средином месеца на програму је био 

Куп нација у Мађарској од 17-19. Репрезентацја је наступила у саставу Столић, 

Цогољевић, Перчић, Величић, Марковић и Трмчић. Трку су завршили Столић, Перчић и 

Трмчић, док је остатак репрезнтације имао пуно пехова.. Столић је првог дана на прологу 

освојио 5. место и трку завршио на 20 местом у генералном пласману, док је Цогољевић 

прву етапу завршио на 14. месту. 

Крајем месеца екипа је отпутовала у Италију на познату трку Гиро де ла Луниђиана у 

саставу Столић, Перчић, Марковић и Величић. Столић је једини заврпио трку, а тречу 

спринтерску етапу завршио је на 7. месту. 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

У септембру Столић је учествовао на Светском првенству у Аустралији, где је наступао у 

хронометру и на друској трци. Због велике цене карата, а поготово бицикала, није ношен 

хронометарки бицикл, те је са друмским бициклом заузео одлично 36. место. Друмску 

трку није успео да зврши. 

 

 

РЕЗИМЕ ЈУНИОРИ: 

 

Изузетно богат програм јуниорске репрезнтације са припремама на мору и практично пет 

купова нација(Луниђиана то квалитетом и више него заслужује), уз одлазак на Светско 

првенство у Аустралију. Два пета места на Куповима нација Столића, уз још три резултата 

у првих 15 Цогољевића и Столића је резултатски резиме тркања на Куповима нација у 

току 2022 . Столић, Цогољевић и Перчић од наредне сезоне постају андери и сигуно је да 

ће одмах бити у могућности да помогну сениорској репрезентацији.  

 

 

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ ЈУНИОРИ 

- Михајло Столић (5) Куп Нација Чешка - етапа 

- Михајло Столић (5) Куп Нација Мађарска – етапа 

- Михајло Столић (20) Куп Нација Мађарска – генерални 

- Михајло Столић (2) УЦИ трка око Алање – етапа (клуб) 

- Михајло Столић (5) УЦИ трка око Алање – генерални (клуб) 

- Михајло Столић (2) УЦИ трка Милан Панић – етапа (клуб) 

- Дејан Цогољевић (2) УЦИ трка Милан Панић – етапа (клуб) 

- Михајло Столић (2) УЦИ трка Милан Панић – генерални (клуб) 

- Михајло Столић (7) Гиро ди Луниђиана – етапа 

- Михајло Столић (7) УЦИ трка Трофео ди Вертова(клуб) 

- Марк Перчић(8) УЦИ трка око Алање – генерални (клуб) 

- Михајло Столић (36). првенство Света хронометар 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАДЕТСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Кадетска репрезентација ове године имала је за циљ што бољи резултат на ЕЈОФ-у, а тиме 

је и програм био усресређен да се тај циљ оствари. У фебруару месецу кадети су били на 

мору у Бару, док су у априлу имали камп припреме на Фрушкој Гори. Током године 

наступали су на трци у Мађарској, три трке у Словенији, етапној трци у Чешкој и ЕЈОФ-у. 

Прво окупљање кадета било је од 11-20. фебруара у Бару. Укупно је било 7 такмичара од 

чега су Гаврило Марковић, Никола Богдановић, Душан Станић и Богдан Ангеловски 

финансирани од стране БСС; а још три такмичара су дошли о свом трошку.  

Прва трка на којој је наступала репрезентација, била је трка ГП Боњхада 27. марта на којој 

је репрезнтација наступила у саставу Марковић, Богдановић, Станић, Науновић, 

Ангеловски и Јованчевић. Марковић трку завршава на трећем месту из трочланог бега, 

док Богдановић у спринту заузима 4. место. 

Следеће окупљање кадети су имали на тркама за Куп Словеније у Птују и Камнику, где је 

репрезентација наступила у саставу Марковић, Богдановић, Станић, Англеовски и 

Јованчевић. У Птују је најбољи био Бодановић 6., док је у Камнику то био Марковић на 

11. месту. 

Крајем априла, на Фрушкој Гори су одржане камп припреме на којима је учествовало 10 

кадета. Камп је послужио као симулација Купа нација у Чешкој на којем су кадети 

учествовали у мају, а уједно је одржан заједно са јуниорима. Најбољи на кампу су били 

Марковић, Науновић и Станић. 

Последњег дана априла, кадети су учествовали на Купу Словеније у Крању, на ВН Матеја 

Мохорича. На трци су наступили Марковић, Науновић и Ангеловски. Науновић је трку 

најбоље одвезао, док је са најбољим резултатом трку завршио Марковић, који је био 6. 

Почетак маја месеца био је резервисан за наступ репрезентације на једној од најпознатијих 

трка у Европи за кадете, Малу трку Мира у Јевичку. Репрезентација је наступала у саставу 

Марковић, Науновић, Станић, Англеовски и Богдановић. Једини који је завршио све етапе 

је био Науновић, док је најбољи појединачни пламан направио Марковић са 56. местом на 

прологу у конкуренцији 150 такмичара.  

Последња трка на којој су учествоавали кадети, била је најважнија трка у сезони, ЕЈОФ у 

Словачкој. Српски тим чинили су Гаврило Марковић и Андрија Науновић. На ЕЈОФ-у 

Марковић је подлегао притиску и треми које је ЕЈОФ са собом носио те није остварио 

резултате који су се од њега очекивали. Резултати хронометра: Науновић 54. а Марковић 

72. У друмској трци Науновић 48. а Марковић 56. 

Последња акција БСС у млађим категоријама, била је организација кампа за младе у 

Шиду. Камп у Шиду трајао је од 22-28. августа. Укупно 24 бициклиста је учествоало на 

кампу на коме се поред теоретских едукација радило и на свакодневним вожњама са 

акцентом на раду на техници, вожњи у групи и вожњи узбрдо и низбрдо. 
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РЕЗИМЕ КАДЕТИ и МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ: 

 

Обиман и квалитетан програм кадетске репрезентације засигурно је утицао да се 

такмичари развију, стекну драгоцено искуство и покажу колико могу. Практично цела 

репрезентација сем Марковића прелази у јуниоре следеће године. Марковић сплетом 

околности које је проузроковао Ковид, имаће прилику да учествује на ЕЈОФ – у и следеће 

године у Марибору и тако годину старији и искуснији покаже колико заиста може. С 

обзиром да је већ ове године практично био наш најбољи кадет, уз још квалитетнији рад и 

сазревање, од њега се може очекивати пуно. 

 

 

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ КАДЕТИ и МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 

 

- Гаврило Марковић (3). ГП Боњхад  

- Гаврило Марковић (3). Трка око Долењске - етапа 

 

 

Извештај сашинио  

Селектор за јуниоре и млађе селекције 

Дејан Перчић 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖЕНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

После дужег времена у српском бициклизму покренут је већи план и програм за женски 

бициклизам укључујући готово све категорије: припреме , кампови, трке, едукација. 

Задњих десетак година радило се на омасовљењу женског бициклизма. Од пар девојака 

колико смо их пре неколико година имали, достигли смо бројку од преко педесет 

такмичарки свих узраста. Најзаслужније за то су свакако Јелена Ерић и Јована Црногорац 

које су многим девојкама биле и још увек јесу мотивација и узор. 

Прва акција репрезентације биле су припреме  на мору у Бару. Лепо се радило, а девојке 

су напредовале из дана у дан. На припремама је присуствовало девет девојака у 

категоријама кадеткиња, јуниорки и сениорки, а циљ истих је пре свега био ЕЈОФ за 

кадеткиње, јер смо имали сјајну генерацију девојака до 17 година. БСС је сносио 

трошкове за јуниорку Ању Никитовић и кадеткиње Дуњу Чобановић, Иву Шкрбић и 

Марију Павловић, док су сениорке биле о свом трошку. 

Почетак сезоне је дао веома лепе резултате кадеткиња у Мађарској и Словенији где су 

Дуња Чобановић, Ива Шкрбић и Јована Малетић показале да могу чак и да равноправно 

тркају у међународној конкуренцији. Дуња Чобановић побеђује у Мађарској, док је Јована 

Малетић заузела друго место. У Словенији у још јачој конкуренцији Ива Шкрбић 

остварује можда и најбољи резултат ове године освојивши треће место, док су Дуња и 

Павловић Марија биле шеста и девета. 

У Купу Србије на мој предлог сениорке, јуниорке и кадеткиње возе трке заједно што је, по 

мени, дало на већем квалитету женске трке. Морале су да се боре за свој пласман, а не 

само да држе групу са дечацима па која дуже издржи. И ту су кадеткиње биле на вишем 

нивоу од осталих и показале да су сјајна генерација, док је код свих категорија био видан 

напредак. 

Код нас су организоване две међународне трке за жене, Куп сајамских градова у Новом 

Саду и Трка кроз Војводину у Шиду. Ту смо видели да наше такмичарке још увек заостају 

у односу на страну конкуренцију, али и да су све ближе. На трци кроз Војводину,  Дуња 

Чобановић остварила два трећа места и показала да може да се такмичи са сениоркама из 

иностранства, те да је у доброј форми пред ЕЈОФ. Уз њу и остале кадеткиње су одвезле 

одлично. После трке кроз Војводину, девојке су остале у Шиду на кампу још три дана, у 

склопу припрема за ЕЈОФ и МТБ Балканског шампионата у Грчкој.  

Дуња Чобановић била је наша представница у Словачкој на ЕЈОФ-у где нас је очекивала 

веома тешка и дуга стаза,  са успонима од 2км и чак 68км дугачком стазом. Хронометар је 

завршила на 52. позицији, док је друмску трку завршила на 58. месту. Очекивали смо 

бољи резултат од Дуње, али се она потрошила у првом делу трке, те на крају није успела 

да издржи до краја. 

У aвгусту је уследио одмор за старије такмичарке, док смо за млађе категорије 

организовали камп у Шиду, полетарке и млађе кадеткиње. Ту смо такође увидели да 
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постоји велик број такмичарки које одскачу по квалитету, те да будућност женског 

бициклизма обећава. Радило се пре свега на техници вожње на полигону, вожњи у групи, 

кружној смени. Види се жеља за напредком, али и доста недостатака у овим сегментима 

код деце која тренирају сама. 

На позив Руске бициклистичке федерације, девојке су у септембру месецу биле  десет 

дана у руском граду Мајкоп, где су учествовале на три трке у термину светског првенства: 

хронометар, штафета и друмска трка у категоријама сениорки и јуниорки. Сениорке – 

Бојана Јовановић, Александра Совиљ и Тамара Симановић и јуниорке – Ања Никитовић, 

Катарина Маринац и Лана Тодоровић. Прво се возио хронометар. Штафету смо урадили у 

микс верзији са мушким екипама Египта и Таџикистана, што је девојкама било добро 

искуство.Друмска трка се возила по веома лошем времену, киши и хладноме. 106км на 

валовитој стази је ипак било превише за наше девојке, те ниједна није завршила трку. 

РЕЗИМЕ ЖЕНЕ: 

Наредне године ћемо у категорији јуниорки имати сјајну генерацију. Са њима би требало 

радити паралелно и друм и МТБ, али би исто тако значајно било кренути и на писту. 

Кадеткиње такође сјајна генерација, са циљем за ЕЈОФ у Словенији, где се ће први пут на 

програму наћи и МТБ. Такође обратити пажњу и на млађе категорије које су наша 

будућност и њима направити план и програм трка, припрема и кампова да што више 

испрате старије генерације. 

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ ДЕВОЈАКА: 

 

- Дуња Чобановић (1).  ГП Боњхад 

- Јована Малетић (2).  ГП Боњхад 

- Ива Шкрбић (3).  Куп Словеније Птуј 

 

 

 

Извештај сачинио  

Селектор за женски бициклизам 

Слободан Радовановић 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МТБ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

МТБ репрезентација у току 2022. године имала је три акције. Учествовало се на УЦИ 

тркама у Самобору и Чомору, те Балканском првенству у Грчкој. 

Први наступ репрезентације био је на УЦИ трци Ц1 у Самобору 5. јуна, где је 

репрезeнтација наступила са 7 такмичара: Никола Бренесел, Давид Демер, Лука Рајшић, 

Дамјан Станишић, Ивана Костић Јована Радовановић, Ања Никитовић. Наши такмичари 

нису до сад имали искуства у најјачој класи такмичења Ц1, изузевши Ивану Костић. С 

обзиром на то, такви су и били резултати, у другој половни пласман од стране свих наших 

такмичара. Најбољи утисак оставио је најмлађи Дамјан Станишић. Ивана Костић 10 уци 

бодова, Јована Радовановић 6 уци бодова. Сматрам да остварени резултати нису 

незадовољавајући, сходно искуству и тренутној форми наших такмичара. Посматрањем 

возача на самом тренингу пре трке и такмичењу, примећен је знатан недостатак технике, 

брзине, концентрације и форме.  

Други наступ МТБ репрезнтација имала је у мађарском Чомору 18. јуна на УЦИ Ц2 трци. 

На трци су наступали Никола Бренесел, Давид Демер, Лука Рајшић, Дамјан Станишић, 

Роман Александар, Јована Радовановић и Бојана Јовановић. Једини који је завршио у 

првих 50% је био Роман Александар. Први утисак доласка  у Чомору,  био je обећавајући. 

Гледано, са техничке стране саме стазе, као и одзива такмичара, који нису на врху УЦИ 

ранг листе, у поређењу са претходном трком Ц1 Самобор, наши такмичари били су 

одушевљени стазом, као и не прејаком конкуренцијом. Имали су јаку жељу за што бољим 

резултатима. Међутим, у стварности недостају три главне ставке(рад, ред, дисциплина), а 

тиме се наши возачи баш не могу похвалити, изузев најискуснијег Александра Романа. Без 

свега овога наведеног, немамо резултата. Направила се огромна рупа у генерацијама 

задњих 8 година. Придржавањем наведених ставки, тада смо могли да се похвалимо да на 

оваквом такмичењу, будемо на постољу.  

Трећу и последњу акцију, МТБ репрезентацијаје имала у периоду од 20-21. јула на 

Балканијади у Грчкој. Учествовало је 13 такмичара. Најбољи пламан направила је Бојана 

Јовановић са 4. местом у женској сениорској конкуренцији и на тај начин је једина била у 

резултатима у првих 50%. Обзиром на досадашњи рад у грани планинског бициклизма ово 

представља и својеврстан успех.  

 

РЕЗИМЕ МТБ 

 

Да би смо се вратили у врх планинског бициклизма где смо некада били потребно је 

радити плански са дугорочно постављеним циљевима. Истовремено, треба урадити 

селекцију возача са стварним потенцијалом за који лично мислим да одређени возачи 

поседују и поставити јасно дефинисан план и програм у наредном периоду уколико 

стварно желимо да планински бициклизам као грана спорта репрезентује Србију у правом 

светлу. 
 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

Табела о ангажованости спортских стручњака и стручњака у спорту у 
Програму у 2022 години 
 

  Redni broj   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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K

+Z
 

K
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Z J+
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K

 

K
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J K
 J J  S Z 

1 Dejan Perčić 69 17 2  3  3 2 5  6 6    

2 Miloš Miladinović 69 10  2  5 3   4   6 9  

3 
Slobodan 
Radovanović 50 

10 2     2       5 

4 Marko Sudarić 47 3 1    3  5  6 3  7  

5 Marko Vasic 29     5    4      

6 Tadija Vučković 19     5       5   

7 Radisa Čubric 12               

8 Zorica Pavlovic 12               

9 Oliver Štrbac 11               

10 Milan Milivojević 6               

11 Zlatko Prćić 6          6     

12 Stefan Stefanovic 6               

13 Gabor Kasa 6           6    

14 Dušan Gojić 0               

15 Goran Ćeriman 5            5   

16 Milan Dragojević 5        5       

17 Milorad Stojičić 5               

18 Darko Djuran 4               

19 Igor Nadoveza 4               

    365 40 5 2 3 15 9 4 15 8 18 15 16 16 5 
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2. део табеле 
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1 Dejan Perčić 69     9       4 6   6         

2 Miloš Miladinović 69         6 6   4 6   3 5     

3 
Slobodan 
Radovanović 50 

2 2 9         6           
12 

4 Marko Sudarić 47             2           17   

5 Marko Vasic 29         6       6   3 5     

6 Tadija Vučković 19                 6   3       

7 Radisa Čubric 12                         12   

8 Zorica Pavlovic 12                           12 

9 Oliver Štrbac 11 3 3   5                     

10 Milan Milivojević 6               6             

11 Zlatko Prćić 6                             

12 Stefan Stefanovic 6                   6         

13 Gabor Kasa 6                             

14 Dušan Gojić 0                             

15 Goran Ćeriman 5                             

16 Milan Dragojević 5                             

17 Milorad Stojičić 5       5                     

18 Darko Djuran 4             4               

19 Igor Nadoveza 4             4               

    365 5 5 18 10 12 6 14 22 18 12 9 10 29 24 
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БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФИНАСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

САВЕЗА ЗА 2022 годину 

 

и 

 

ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНЕ 

РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ О 

ПОСЛОВАЊУ САВЕЗА ЗА 2022 г 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ ЗА 2022 годину 

 
  
 

  Prihodi 2022   

1 MOS - Redovan program 19,750,000.00 

2 MOS - Bg-BL 3,000,000.00 

3 MOS Trka kroz Srbiju 3,000,000.00 

4 MOS - Kampovi 900,000.00 

5 Olimpijski komitet Srbije  595,680.00 

6 Clanarine i takse BSS-u 792,500.00 

7 Opština Mionica  950,000.00 

8 BK Borac Čačak 700,000.00 

9 Sportski savez Požarevca 733,000.00 

11 Атила Бартол рефундација трошкова 42,000.00 

  30,463,180.00 

   

   

  Rashodi redovan program   

  Naziv Ukupno 

1 Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja neposredno učestvuju u 

realizaciji programa 
5,148,973.84 

2 Troškovi putovanja za druga lica koja neposredno učestvuju u realizaciji 

programa 
0.00 

3 Troškovi kupovine sportske opreme i rekvizita 478,088.00 

4 Troškovi kupovine ostale opreme  0.00 

5 troškovi smeštaja i ishrane 1,349,198.70 

6 Troškovi iznajmljivanja prostora 256,564.00 

7 Troškovi izajmljivanja opreme i rekvizita 430,620.00 

8 
Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima održavanja 

takmičenja 
50,000.00 

9 Honorari lica koja učestvuju u realizaciji programa 7,047,212.80 

10 Transport opreme i rekvizita 373,510.04 

11 Osiguranje sportista i sportskih stručnjaka 62,100.99 

12 Osiguranje opreme  0.00 
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13 Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene) 459,031.66 

14 Vize 164,029.64 

15 Širenje informacija i komunikacije  10,000.00 

16 Marketing i nabavka propagandnog materijala 0.00 

17 Prevod dokumenata 55,000.00 

18 Štampanje publikacija i materijala 87,681.50 

19 Nabavka sredstava za oporavak sportista prepisana od doktora 0.00 

20 Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 197,955.06 

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) 0.00 

24 Troškovi kotizacije za učešće na takmičenju 117,614.28 

25 Sprovođenje javnih nabavki 8,505.00 

26 Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa 0.00 

27 Troškovi organizacije stalne sportske arbitraže i arbitražnog postupka 0.00 

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

stručnom usavršavanju sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu 
56,500.00 

29 Članarina međunarodnoj federaciji 52,998.48 

30 Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju 529,060.40 

31 Kupovina i iznajmljivanje vozila 594,970.86 

32 Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 378,932.70 

33 Dnevnice sportista i sportskih stručnjaka 2,311,055.89 

34 Dnevnice drugih lica koji realizuju program 0.00 

35 Prevoz opreme i rekvizita 0.00 

36 Lekovi, suplementi i medicinska pomagala 118,218.48 

37 Nabavka kancelarijske opreme 68,043.98 

38 Nabavka kancelarijskog materijala 134,403.00 

39 Indirektni troškovi 1,251,345.74 

  U K U P N O  22,211,615.04 

    

    

  Rashodi  programi   

  Naziv Ukupno 

  Kampovi 900,000.00 

  Beograd Banja Luka  3,195,651.67 

  Trka kroz Srbiju 3,051,931.29 

  OKS bicikl EYOF 2022 Gavrilo Marković 595,680.00 

  UKUPNO  : 7,743,262.96 
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  Pravdanje iz lična sredstva BSS   

  Naziv Ukupno 

  Prinudna naplata PRA Javni Izvršitelj 314,615.16 

      

  UKUPNO  : 314,615.16 

   

   

  Rashodi ukupno za 2022   

  Rashodi redovan program 22,211,615.04 

  Kampovi 900,000.00 

  Beograd Banja Luka  3,195,651.67 

  Trka kroz Srbiju 3,051,931.29 

  OKS bicikl EYOF 2022 595,680.00 

  Pravdanje iz lična sredstva BSS  prinudna naplata 314,615.16 

      

  UKUPNO  : 30,269,493.16 

   

   

  Stanje računa Komercijalna banka   

  Naziv Ukupno 

  Komercijalna banka 01.01.2022. 2,238.78 

  Komercijalna banka 31.12.2022. 62,544.83 

  Pozitvini saldo na kraju godine : 60,306.05 

   

   

  Stanje računa Direktna banka   

  Naziv Ukupno 

  Direktna banka 01.01.2022. 6,458.63 

  Direktna  banka 31.12.2022. 140,325.61 

  Pozitvini saldo na kraju godine : 133,866.98 

   

  Početno i završno po računima BSS u 2022 godini   

  Naziv Ukupno 

   01.01.2022. KB + DB 8,697.41 

  31.12.2022. KB + DB 202,870.44 

  Pozitvini saldo na kraju godine : 194,173.03 
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  Saldo računa BSS u 2022 godini   

 Prihod  30,463,180.00 

 Rashod 30,269,493.16 

 Pozitvini saldo na kraju godine. 194,173.03 

   

   

   

  Preneta dugovanja BSS iz 2022 godine   

  Naziv Ukupno 

  MUP Obezbezbeđenje trke Beograd Banja Luka 2020  1,510,426.80 

  Nagrade Trka Kroz Srbiju 2022 432,720.00 

  Radio veza trka kroz Srbiju 2022 96,000.00 

  Planet Bike  dug iz 2018 godine  90,000.00 

  UEC Doping kontroola 2016 120,000.00 

  UCI kazne i takse iz prethodnih godina 2018-2022 ( 1800 eur ) 206,000.00 

  UKUPNO  : 2,455,146.80 

   

   

  Dužnici  BSS iz 2022 godine   

  Naziv Ukupno 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje HUN  Team MKB 

Bank 1800 eur 
432,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje POL Marzovše  1800 

eur 
432,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje UZB National team 

1800 eur 
432,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje MAR Cidi ali 

Unlocked team Maroko  1800 eur 
432,000.00 

  UKUPNO  : 1,728,000.00 
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ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

САВЕЗА ЗА 2022 годину 
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СКУПШТИНИ  БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИКУ 
Проф. Радомир ПАВЛОВИЋ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

На основу одредбе члана 35. Статута Бициклистичког савеза Србије (БСС), Надзорни 
одбор (НО) БСС одржао је седницу дана 28. 01. 2023. године у просторијама БСС, Београд, 
Теразије 35, са почетком у 10,00 часова ради прегледа и контроле материјално – 
финансијског пословања и завршног рачуна БСС за 2022. годину. 

Седници су присуствовали Петар Роквић, председник НО и члан Мићо Брковић. 
Седници је присуствовала и Јадранка Стојановић, административни радник БСС. Седници 
није присуствовао Дејан Миловановић који је ноћ уочи састанка пслао меил са 
информацијом да је спречен због непланираних приватних обавеза и да није у могућности 
да присуствује. С обзиром да се касно јавио и да смо ми већ имали договор, седницу 
Надзорног одбора смо одржали у планираном термину. Напомињем да је Миловановић 
преходну седницу НО самоиницијативно напустио уз речи да даје оставку и да ће послати 
писану изјаву. Такође је у послатим дописима члановима Скупштине се изјаснио да даје 
оставку. Без обзира на све ми смо га уважили и позвали на седницу.  

Надзорни одбор је констатовао, на основу достављених и доступних докумената и 
материјала, да је канцеларија БСС у сарадњи са рачуноводственом агенцијом Спорт траде 
прегледно, ажурно и правовремено водила у складу са Законом и важећим прописима, 
финансијску и пословну документацију за 2022. годину. 

У вршењу контроле достављена је финансијска и админитративно-техничка 
докуметнација са пратећим материјалима за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. 
године. 

Током 2022. године одржан је укупно 31 састанак Управног одбора који је у складу 
са Законом и Статутом доносио одлуке неопходне за рад и функционисање БСС. 

За потребе контроле пословања и правдање буџетских средстава добијених од 
Министарства спорта (МС) ангажована је као екстерна ревизија, ревизорска агенција 
Аудитор, која је обавила преглед свих посебних Програма, као и годишњег Редовног 
програма БСС и о њима су дали извештаје који су прихваћени без иједне примедбе, и као 
такви су предавани надлежним институцијама. Сви извештаји агенције Аудитор позитивно 
су оцењени и потврдили да су средства добијена од Министарства спорта и других извора 
трошена наменски и у складу са Законима. 

На увид су достављени следећи програи: 
- Редован годишњи програм 

- Програм кампова перспективних спортиста 

- Програм Међународне бициклистичке Трке Кроз Србију 

- Програм Међународне бициклистичке Трке Београд Бања Лука 
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БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОГРАМА РАДА И 

ФИНАСИЈСКИ ПЛАНА САВЕЗА 

ЗА 2022 годину 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БСС ЗА 2023 
 
 
 

  Prihodi 2023   

1 MOS - Redovan program 19,500,000.00 

2 MOS - Bg-BL 3,000,000.00 

3 MOS Trka kroz Srbiju 7,000,000.00 

4 MOS - Kampovi 500,000.00 

5 Olimpijski komitet Srbije  1,000,000.00 

6 Clanarine i takse BSS-u 700,000.00 

7 Opština Mionica  950,000.00 

8 So Novi Pazar 2,000,000.00 

9 SO Kraljevo 1,000,000.00 

10 SO Kru[evac 500,000.00 

11 SO Trstenik 500,000.00 

12 Sportski savez Požarevca 2,000,000.00 

      

  38,650,000.00 

   

   

  Rashodi redovan program 2023   

  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 1,150,000.00 

6 Troškovi iznajmljivanja prostora 220,000.00 

7 Troškovi izajmljivanja opreme i rekvizita 200,000.00 

8 
Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima održavanja 

takmičenja 
50,000.00 

9 Honorari lica koja učestvuju u realizaciji programa 6,500,000.00 

10 Transport opreme i rekvizita 800,000.00 

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 
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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 50,000.00 

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   

25 Sprovođenje javnih nabavki 10,000.00 

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 
50,000.00 

29 Članarina međunarodnoj federaciji 100,000.00 

30 Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju 450,000.00 

31 Kupovina i iznajmljivanje vozila 1,000,000.00 

32 Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 400,000.00 

33 Dnevnice sportista i sportskih stručnjaka 1,700,000.00 

34 Dnevnice drugih lica koji realizuju program   

35 Prevoz opreme i rekvizita   

36 Lekovi, suplementi i medicinska pomagala 200,000.00 

37 Nabavka kancelarijske opreme 100,000.00 

38 Nabavka kancelarijskog materijala 180,000.00 

39 Indirektni troškovi 1,000,000.00 

  U K U P N O  19,500,000.00 

    

    

  Rashodi  zbirno 2023   

  Naziv Ukupno 

1 Redovan program BSS 19,500,000.00 

2 Kampovi 500,000.00 

3 Beograd -Banja Luka  3,000,000.00 

4 Trka kroz Srbiju 13,900,000.00 

5 Olipijske igre Pariz norma  1,000,000.00 

6 MUP Obezbezbeđenje trke Beograd Banja Luka 2020  750,000.00 

  UKUPNO  : 38,650,000.00 
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  Stanje računa na dan 01.01.2023. godine   

1 Trezorski račun 390.20 

2 Komercijalna NLB banka račun 62,544.83 

3 Direktna banka Račun 140,325.61 

  UKUPNO  : 194,260.64 

   

   

  Preneta dugovanja iz perioda 2016 -2022 godine   

  Naziv Ukupno 

1 MUP Obezbezbeđenje trke Beograd Banja Luka 2020  1,510,426.80 

2 Nagrade Trka Kroz Srbiju 2022 432,720.00 

3 Radio veza trka kroz Srbiju 2022 96,000.00 

4 Planet Bike  dug iz 2018 godine  90,000.00 

5 UEC Doping kontroola 2016 120,000.00 

6 UCI kazne i takse iz prethodnih godina 2018-2022 ( 1800 eur ) 206,000.00 

  UKUPNO  : 2,455,146.80 

   

   

  Dugovanja prema BSS iz 2022 godine   

  Naziv Ukupno 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje HUN  Team MKB 

Bank 1800 eur 
216,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje POL Marzovše  1800 

eur 
216,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje IZB National team 

1800 eur 
216,000.00 

  
TDS Troškovi ekipe koja nije došla na takmičenje MAR Cidi ali 

Unlocked team Maroko  1800 eur 
216,000.00 

  UKUPNO  : 864,000.00 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА 2023 

 
 
 
 

 

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 2023. 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 2023. година пред Олимпијска година један од приоритета рада биће усмерен на креирању 

стратегије и плана испуњење олимпијске норме за ОИ 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 – почетника, полетараца, млађих кадета, кадета, јуниора до оних најстаријих категорија – 

сениора, и то мушкој и 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 60 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. 
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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 Сениори: 
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  23.4.2023 23.4.2023 4 BG-BL SRB 2.1 Elite 

  22.5.2023 26.05.2023 5 Tour of Albania ALB 2.2 Elite 

  
08.6.2023 11.6.2023 4 

COURSE DE LA PAIX GRAND PRIX 

JESENÍKY 
CZE 2.Ncup U23 

  14.7.2023 16.7.2023 3 GP Gemenc HUN 2.2 Elite 

  5.8.2023 13.8.2023 8 World Championship GBR WCH Elite 

  08.08.2023. 12.08.2023. 5 Tour of Szekerland ROM 2.2 Elite 

  26.8.2023 31.8.2023 7 Tour of Bulgaria BUL 2.2 Elite 

  2.8.2023 3.9.2023 2 The footsteps of the Romans BUL 2.2 Elite 

  13.9.2023 16.9.2023 4 Toure de Serbia SRB 2.2 Elite 

  20.9.2023 25.9.2023 5 European Championship NED ECH Elite 

  ? ? 2 Balkan Championship ? BCH Elite 

 

 

Планиране активности ЈУНИОРИ: 
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11.04.2023 13.04.2023 2 Kamp FRUSKA GORA SRB Kamp 

16.4.2023 16.04.2023 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO 

5.5.2023 8.5.2023 4 Course de la Paix CZE 2.Ncup 

21.05.2023 21.05.2023 1 Kup Slovenije - KOMENDA SLO KSLO 

14.07.2023 16.07.2023 3 
MEDZINÁRODNÉ DNI CYKLISTIKY DUBNICA NAD 
VÁHOM 

SVK 2.Ncup 

5.8.2023 13.8.2023 8 World Championship GBR WCH 

16.8.2023 18.8.2023 4 One Road One Belt Juniors HUN 2.Ncup 

20.9.2023 25.9.2023 6 European Championship NED ECH 

? ? 2 Balkan Championships   BCH 
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Планиране активности КАДЕТИ И МЛ КАТЕГОРИЈЕ: 
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11.4.2023 13.04.2023 2 Kamp FRUSKA GORA SRB Kamp 

16.4.2023 16.4.2023 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO 

29.4.2023 29.04.2023 1 Kup Slovenije - VN M. MOHORICA SLO KSLO 

5.7.2023 7.5.2023 3 Course de la Paix CZE 2.Ncup 

21.5.2023 21.5.2023 4 Kup Slovenije - KOMENDA SLO KSLO 

30.6.2023 2.7.2023 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO 

23.7.2023 30.7.2023 5 EYOF  SLO EYOF 

22.8.2023 26.8.2023 4 Kamp MLADJI SRB Kamp 

? ? 2 Balkan Championships   BCH 

 

 

 

Планиране активности ЖЕНЕ ЕЛИТЕ И ЈУНИОРКЕ: 
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26.3.2023 26.03.2023 1 GP Bonyhad HUN KHUN WU19+WE 

29.4.2023 29.04.2023 1 Kup Slovenije - VN M. MOHORICA SLO KSLO WU17 

21.05.2023 21.05.2023 4 
Kup Slovenije - KOMENDA 

SLO KSLO WU17+WU19+WE 

3.6.2023 4.06.2023 2 
3. UCI Belgrade Woman 

SRB 2.2 WE 

310/06/2023 2.07.2023 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO WU17 

24.7.2023 30.7.2023 7 EYOF  SVK EYOF WU17 

22.08.2023 26.02.2023 4 Kampovi MLAĐE SRB Kamp WU17-WU15 

? ? 2 Balkan Championships   BCH WU17+WU19 
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Београд, фебруар 2023 

 
 

Планиране активности ПИСТА ЈУНИОРКЕ: 
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11.2.2023 11.2.2023 1 
2nd ROUND OF "BULGARIA" CUP 

- TRACK 
BUL 

25.2.2023 25.2.2023 1 
3rd ROUND OF "BULGARIA" CUP - 

TRACK 
BUL 

17.3.2023 19.3.2023 3 Atina Kup Grčke GRE 

11.04.2023 13.04.2023 3 Plovdiv Kup Bugarske BUL 

19.6.2023 20.6.2023 2 Plovdiv Kup Bugarske BUL 

07.07.2023. 16.07.2023. 9 
Europe championchips UEC  pista 

track  
POR 

      Balkan championchip Track pista BUL 

 

Планиране активности ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ МТБ: 
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25.03.2023 25.03.2023 1 Andrevlje XCO  1 SRB C1 SVE 

26.03.2023 26.03.2023 1 Andrevlje XCO  2 SRB C1 SVE 

15.04.2023 15.04.2023 1 Petrovaradin Fortress MTB Cup 2023 #1 SRB C1 SVE 

16.04.2024 16.04.2023 1 Petrovaradin Fortress MTB Cup 2023 #2 SRB C1 SVE 

21.04.2023 21.04.2023 1 Cacalica XCC SRB C3 U19 

22.04.2023 22.04.2023 1 Cacalica XCO SRB C2 SVE 

23.04.2023 23.04.2023 1 
Salcano Turkish-Serbian friendship MTB 
Cup 

SRB C1 SVE 

12.05.2023 14.05.2023 2 Wilder Kaiser MTB Race AUT C2 U17 

19.5.2023 21.5.2023 2 XCO Kamnik  SLO C1 U17 

27.5.2023 28.5.2023 2 XCO KOCEVJE SLO C1 U17 

2.6.2023 4.6.2023 2 XCO SAMOBOR  CRO C1 U17 

25.06.2023. 2.7.2023 4 KAMP CRNA TRAVA SRB C1 U17 

14.07.2023 15.07.2023 2 Triada MTB Paltinis ROM C1 U17 

27.7.2023 29.7.2023 3 EYOF MARIBOR SLO EYOF U17+U17 

    2 BALKANSKO   C1 u17+u19+ELITE 
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Планиране активности  ЗБИРНО: 
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11.2.2023 11.2.2023 1 
2nd ROUND OF "BULGARIA" CUP - 

TRACK 
BUL     

25.2.2023 25.2.2023 1 
3rd ROUND OF "BULGARIA" CUP - 

TRACK 
BUL     

17.3.2023 19.3.2023 3 Atina Kup Grčke GRE     

25.3.2023 25.3.2023 1 Andrevlje XCO  1 SRB C1 SVE 

26.3.2023 26.3.2023 1 GP Bonyhad HUN KHUN WU19+WE 

26.3.2023 26.3.2023 1 Andrevlje XCO  2 SRB C1 SVE 

11.4.2023 13.4.2023 2 Kamp FRUSKA GORA SRB Kamp U19 

11.4.2023 13.4.2023 2 Kamp FRUSKA GORA SRB Kamp U19 

11.4.2023 13.4.2023 3 Plovdiv Kup Bugarske BUL     

15-04-23 15-04-23 1 Petrovaradin Fortress MTB Cup 2023 #1 SRB C1 SVE 

16.4.2023 16.4.2023 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO U19 

16.4.2023 16.4.2023 1 Kup Slovenije - KAMNIK SLO KSLO U17 

21-04-23 21-04-23 1 Cacalica XCC SRB C3 U19 

22-04-23 22-04-23 1 Cacalica XCO SRB C2 SVE 

23.4.2023 23.4.2023 4 BG-BL SRB 2.1 Elite 

23-04-23 23-04-23 1 Salcano Turkish-Serbian friendship MTB Cup SRB C1 SVE 

29.4.2023 29.4.2023 1 Kup Slovenije - VN M. MOHORICA SLO KSLO WU17 

29.4.2023 29.4.2023 1 Kup Slovenije - VN M. MOHORICA SLO KSLO WU17 

5.5.2023 8.5.2023 4 Course de la Paix CZE 2.Ncup U19 

12-05-23 14-05-23 2 Wilder Kaiser MTB Race AUT C2 U17 

19.5.2023 21.5.2023 2 XCO Kamnik  SLO C1 U17 

21.5.2023 21.5.2023 1 Kup Slovenije - KOMENDA SLO KSLO U19 

21.5.2023 21.5.2023 4 Kup Slovenije - KOMENDA SLO KSLO U19 

21.5.2023 21.5.2023 4 
Kup Slovenije - KOMENDA 

SLO KSLO WU17+WU19+WE 

22.5.2023 26.5.2023 5 Tour of Albania ALB 2.2 Elite 

27.5.2023 28.5.2023 2 XCO KOCEVJE SLO C1 U17 

2.6.2023 4.6.2023 2 XCO SAMOBOR  CRO C1 U17 

3.6.2023 4.6.2023 2 3. UCI Belgrade Woman SRB 2.2 WE 

8.6.2023 11.6.2023 4 
COURSE DE LA PAIX GRAND PRIX 

JESENÍKY 
CZE 2.Ncup U23 

19.6.2023 20.6.2023 2 Plovdiv Kup Bugarske BUL     



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

25.6.2023 2.7.2023 4 KAMP CRNA TRAVA SRB C1 U17 

30.6.2023 2.7.2023 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO U17-U15 

5.7.2023 7.5.2023 3 Course de la Paix CZE 2.Ncup U17 

7.7.2023 16.7.2023 9 Europe championchips UEC  pista track  POR   UCI 

14.7.2023 16.7.2023 3 GP Gemenc HUN 2.2 Elite 

14.7.2023 16.7.2023 3 
MEDZINÁRODNÉ DNI CYKLISTIKY DUBNICA 
NAD VÁHOM 

SVK 2.Ncup U19 

14-07-23 15-07-23 2 Triada MTB Paltinis ROM C1 U17 

23.7.2023 30.7.2023 5 EYOF  SLO EYOF U17 

24.7.2023 30.7.2023 7 EYOF  SVK EYOF WU17 

27.7.2023 29.7.2023 3 EYOF MARIBOR SLO EYOF U17+U17 

2.8.2023 3.9.2023 2 The footsteps of the Romans BUL 2.2 Elite 

5.8.2023 13.8.2023 8 World Championship GBR WCH Elite 

5.8.2023 13.8.2023 8 World Championship GBR WCH U19 

8.8.2023 12.8.2023 5 Tour of Szekerland ROM 2.2 Elite 

16.8.2023 18.8.2023 4 One Road One Belt Juniors HUN 2.Ncup U19 

22.8.2023 26.8.2023 4 Kamp MLADJI SRB Kamp U15-U13 

22.8.2023 26.2.2023 4 Kampovi MLAĐE SRB Kamp WU17-WU15 

26.8.2023 31.8.2023 7 Tour of Bulgaria BUL 2.2 Elite 

13.9.2023 16.9.2023 4 Toure de Serbia SRB 2.2 Elite 

20.9.2023 25.9.2023 5 European Championship NED ECH Elite 

20.9.2023 25.9.2023 6 European Championship NED ECH U19 

16-04-24 16-04-23 1 Petrovaradin Fortress MTB Cup 2023 #2 SRB C1 SVE 

? ? 2 Balkan Championship ? BCH Elite 

? ? 2 Balkan Championships   BCH U19 

? ? 2 Balkan Championships   BCH U17 

? ? 2 Balkan Championships   BCH WU17+WU19 

310/06/2023 2.7.2023 3 Tour of Dolenjska SLO KSLO WU17 

      Balkan championchip Track pista BUL     

    2 BALKANSKO   C1 u17+u19+ELITE 

 

...........................................    
 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

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 – 3 - Непосредни реализатор 

програма; Доктори – 1- Непосредни реализатор 

програма; Спортски масери – 4 - Непосредни 

реализатор програма; Тренери – 30 – Непосредни 

реализатор програма; Механичари – 7 – 

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) Милош Миладиновић , стручна квалификација професор физичког васпитања, статус у 

организацији селектор за сениоре, улога у програму непосредни реализатор програма; 

 

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

репрезентације Србије, улога у програму непосредни реализатор програма; 
 

4) Немања Вајс, стручна квалификација спортски оперативни менаџер, статус у 

организацији улога у програму непосредни реализатор програма; 

 

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

тренер јуниорске друмске репрезентације, улога у програму непосредни реализатор 

програма 

6)  Слободан Радовановић, стручна квалификација спортски тренер, статус у 

организацији – координатор и селектор за  женски спорт, улога у програму непосредни 

реализатор програма 
 
 
 
 
 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

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 Душана Рајовића, Душана 
Калбу и Вељка Стојнића у друмској дисциплин и као и Јелену Ерић у друмској дисциплини. У 
2023. 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.   

 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

Пројекат организовања и финансирања 

17. Међународне бициклистичке трке „Београд – Бања Лука“ 2023 
 

1. Назив програма – назив међународног спортског такмичења: 

17. Међународна бициклистичка трка „Београд – Бањалука“ 

 

2. Локација  Tакмичење се реализује: 

Република Србија и Република Српска градови Београд, Обреновац, Шабац, Бијељина,  

 

3. Опис организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом 

такмичења, опис активности и др: 

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 савезом Београда 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 самоупрaвама (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 2023. Године 

Време почетка реализације 01. Јануар 2023. Године 

Време завршетка реализације 30. Мај 2023. Године 

 

5. Руководилац програма и тим који реализује програм 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 
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 1999.г. 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 

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; 

 

 

6. Број учесника: 

Укупан број учесника манифестације је 320 особа. Већи део учесника чине сами 

такмичари тј. бициклисти укупно 170, од којих је приближно 150 иностраних 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 90 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. 

 

8. 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. 

 

9.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.  
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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 Републике Српске. 

 

10. 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. 

 

11. Буџет програма - план финансирања и трошкови: 

 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта 6.000.000,00 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

 

Град/општина 3.000.000,00 

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства  

Спонзори (који) 3.000.000.00 

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ 12.000.000,00 
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ВРСТА ТРОШКОВА 
ЈЕД 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД  

ЦЕНА по 

јединици 
УКУПНО 

Директни трошкови         

1 превоз других лица која непосредно учествују у 

реализацији програма 
     1,000,000.00 

2 дневнице службених лица      0.00 

3, трошкови куповине остале основне опреме  потребне 

за непосредну реализацију програма (струњача, чамац, 

једрилица, гимнастичка справа, кошеви и др) 

     830,000.00 

4 трошкови смештаја и исхране и воде током такмичења      2,800,000.00 

5 трошкови изнајмљивања опреме и реквизита      700,000.00 

6 хонорари лица која учествују у реализацији програма      1,600,000.00 

7 транспорт опреме и реквизита      600,000.00 

8 ширење информација и комуникације       600,000.00 

9 набавка пропагандног материјала и маркетинг      400,000.00 

10 штампање публикација и материјала      800,000.00 

11 антидопинг контрола         

12 ревизија реализације програма      70,000.00 

13 трошкови обезбеђења и лекарске службе на 

такмичењу 
     200,000.00 

14  куповина и изнајмљивање возила      1,500,000.00 

15 набавка пехара, медаља, диплома и сл      200,000.00 

16 репрезентација (код међународног такмичења)      100,000.00 

17 трошкови котизације за организацију међународног 

такмичења 
     600,000.00 

    12,000,000.00 

 

12. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 

Бициклистички савез Србије има свој информациони центар који редовно шаље 

информације за бициклистички спорт у Србији свим медијским кућама. Пред само 

такмичење БСС организује конференцију за штампу где свечано представља и презентује 

трку. 

13. Место такмичења у календару такмичења међународне федерације: 

Такмичење се налази у Светском календару УЦИ, чланица је ЕВРОПА ТУРА са ознаком 

категорије 2.2. 
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Камп припреме перспективних такмичара  

Бициклистичког савеза Србије за 2023. 

 

Камп припреме перспективних такмичара Бициклистичког савеза Србије за 2023. 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  
Кадетски узраст – Друм и Мтб (дечаци и девојчице) - 20 такмичара Млађе 
Мл. кадетски узраст – Друм и Мтб (дечаци и девојчице) - 20 такмичара 
Полетарски 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. 
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2. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 

 

2.1. Време расписивања јавне набавке /за смештај и исхрану, закуп простора) 
1. – 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 X X   X Х Х       

организовање              

кампа               
              

Реализација   X X    Х      

самог кампа              

перспективних              

такмичара              
               

Анализа,          X     

оцењивање и              

извештавање              
               

(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 
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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. 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

Пројекат организовања и финансирања 

„63. Трка кроз Србију “ 2023 
 

1. Назив програма – назив међународног спортског такмичења: 

 

63. ТРКА КРОЗ СРБИЈУ 

 

2. Локација(е): 

Трка ће се одржати у више градова Р. Србије а који ће се утврдити до краја 2022. године док је Град 

Београд је већ традиционално дефинисан као домаћин једне етапе. 

 

3. Опис организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом 

такмичења, опис активности идр: 

 

Бициклистички савез Србије самостално спроводи техничку организацију и реализацију манифестације. 

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 

- Утврђивање предлога трасе трке 

- Дописи и преговарање са локалним самоупрвама ( могућим домаћинима етапа) 

- Подношење захтева државним органима, спонзорима и донаторима за средства неопходна за 

реализацију трке 

- 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 

 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

 

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

Време 14. - 17. Септембар 2023. Године 

Време почетка реализације 01. Јануар 2023. Године 

Време завршетка реализације 30. Новембар 2023. Године 

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

Обиласци и утврђивање 

Трасе, стање путева, 

уговорање са градовима 

домаћина етапа, 

позивање и уговарање 

доласка иностраних 

екипа, уговарање 

медија, израда 

потребних штампаних и 

осталих материјал и др. 

  х х х x х х      

Спровођење  

Трке 

        х     

Анализа одржане Трке          х    

 

 

 

5. Руководилац програма и тим који реализује програм 

 

1. 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. 

2019-2021 Председник Бициклистичког савеза Београда. 

 

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

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. Петар Роквић, стручна квалификација спортски оперативни тренер, статус у организацији  

Директор саобраћаја трке, улога у програму непосредни реализатор програма; 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

 

6. Број учесника: 

 

Укупан бој учесника износи 350 особа. 

Спортски караван чини 170 такмичара и 90 спортских пратилаца екипа. Огранизациони део трке укупно 

износи 90 особа. Дирекција износи 30 особа и техничка служба са различитим секторима трке износи 

60 особа. 

 

7. 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. 

 

8. Очекивани резултати програма: 

 

Ширење спортске бициклистичке базе, повећан број заинтересоване омладине за бављење спортом, 

посебно бициклизмом, оснивање нових бициклистичких клубова у градовима домаћина етапа Трке као 

и промоција бицикла као еколошког превозног  средства. Ширење афирмативне слике Србије у свету и 

представљање природних лепота и туристистичких и културних потенцијала и дестинација Србије. 

Трка „Кроз Србију“ је основана 1939. године у Београду и представља једну од најстаријих спортских 

манифестација у Србији. Трка је званично међународно годишње спортско такмичење које се налази у 

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

УЦИ 2.2. На такмичењу учествују спортске селекције из 25 држава света. Спортски бодови освојени на 

Трци „Кроз Србију“ рачунају се за Светску ранг листу и одлазак на Олимпијске игре и Светско 

првенство. 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. Трка „Кроз Србију“ снажно промовише бициклистички 

спорт, регионалну, светску и европску спортску сарадњу. Она такође доприноси ширењу афирмативне 

слике Србије у свету и омогућава престављање природних лепота туристичких и културних 

потенцијала и дестинација Србије. Од спортских резултата очекује се да домаћи такмичаро постигну 

врхунске резултатре пласманом од 1 до 3 места по етапама, као и освајање од 1 до 10 места у 

генералном пласману, чиме би се освојио велики број УЦИ бодова за светску ранг листу нација. 

 

9. 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 стручњака који раде непосредно на реализацији програма, анализом постигнутих резултата 

на такмичењима 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 годишња 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 наменски утрошених средстава. Евалуацију програма ће обављати координатор програма, 

Стручна комисија, Управни одбор и Надзорни одбор. Екстерно оцењивање програма врши УЦИ – 

Светска бициклистичка унија посредством акредитованих УЦИ Међународних комесара. 

 



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

10. Буџет програма - план финансирања и трошкови: 

 
ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта 7.000.000,00 

Друга министарства/државни органи (навести који) 2.000.000,00 

Град/општина 5.000.000,00 

Аутономна покрајина 0 

Спонзори (који) 1.000.000,00 

Донатори (који) 1.000.000,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ 16.000.000,00 

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ БРОЈ ЈЕД. 

ЦЕНА по 

јединици УКУПНО 

1. превоз других лица која непосредно учествују у реализацији 
програма   

 2,000,000.00 

2, трошкови куповине остале основне опреме  потребне за 

непосредну реализацију програма (струњача, чамац, једрилица, 
гимнастичка справа, кошеви и др.)   

 400,000.00 

3. трошкови смештаја и исхране и воде током такмичења    4,400,000.00 

4. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита    1,000,000.00 

5. хонорари лица која учествују у реализацији програма   
 2,800,000.00 

6. транспорт опреме и реквизита    600,000.00 

7. ширење информација и комуникације     500,000.00 

8. набавка пропагандног материјала и маркетинг    400,000.00 

9. штампање публикација и материјала    1,200,000.00 

10. антидопинг контрола     600,000.00 

11. ревизија реализације програма    100,000.00 

12. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу    400,000.00 

13.  куповина и изнајмљивање возила    500,000.00 

14. набавка пехара, медаља, диплома и сл.    200,000.00 

15. репрезентација (код међународног такмичења)    100,000.00 

16. трошкови котизације за организацију међународног такмичења    800,000.00 

УКУПНО    16,000,000.00 

 

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 

 

Бициклистички савез Србије има свој информациони центар који редовно шаље информације за 

бициклистички спорт у Србији великом броју медијских кућа које их преузимају и пласирају у 

зависности од своје програмске календару такмичења међународне федерације: 

 

Такмичење се налази у програмској шеми РТС са дневним прилозима у трајању од 30 минута. Пред 

само такмичење организује се свечано престављање и презентација трке.  

 

12. Место такмичења у календару УЦИ, чланица је са ознаком ЕВРОПА ТУРА категорије 2.2. и 

такмичење је квалификационо за Олимпијске игре Париз 2024.  



 

 

Скупштина Бициклистичког савеза Србије 

Београд, фебруар 2023 

 
 

 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НА  

ДОСАДАШЊОЈ САРАДЊИ 

ИДЕМО ДАЉЕ У НОВЕ ПОБЕДЕ 

И “ПАРИЗ 2024”  




































































































































