Београд, 30. 03. 2017.
Број: 171-1/02

На основу Члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, a по захтеву Олимпијског
комитета Србије, Управни одбор АСС, на својој седници одржаној 30. 03. 2017.
године доноси
ОДЛУКУ
о представницима АСС
у органима и телима Олимпијског комитета Србије
Управни одбор Атлетског савеза Србије именује следеће особе као своје
кандидате за вршење функција у органима и телима ОКС, у наредном
четворогодишњем мандату, и то:
1. За члана ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОКС,
Атлетски савез Србије, као свог представника предлаже
Јевросимовић Веселина, Председника АСС
2. За члана НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОКС
Атлетски савез Србије, као свог представника предлаже
Вулевић Душана, Председника Надзороног одбора АСС
3. За члана СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ ОКС
Атлетски савез Србије, као свог представника предлаже
Савановић Владимира, атлеског репрезентативца-олимпијца

Председник УО АСС,
Веселин Јевросимовић

Београд, 30. 03. 2017.
Број: 171-2/02

На основу члана 13. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на
седници одржаној дана 30. 03. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о пријему у чланство АСС
1.

Како су испунили све предвиђене услове актима АСС, Управни одбор
АСС, доноси Одлуку о пријему у чланство следећих спортских удружења:
•
•

Aтлетско рекреативни клуб „Маратонац“ – Крушевац
Атлетски клуб „Врањски Маратонци“ – Врање

2.

Клубови стичу право наступа на такмичењима из Календара АСС након
уплате годишње котизације и регистрације атлетичара у регионалном
савезу.

3.

Одлуку о пријему нових чланова, доставити регионалним савезима на даљи
поступак.

Одлуку доставити:
•
Клубовима
•
Регионалним савезима
•
Комесару за такмичења АСС
•
Архиви АСС
Председник УО АСС,
Веселин Јевросимовић

Београд, 30. 03. 2017.
Број: 171-3/02

На основу члана 7.5 Пропозиција такмичења за 2017-2020 годину, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на електронској седници од 30. 03. 2017. године, усвојио
је следећу
ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТАРТНИНЕ
ЗА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У УЛТРАМАРАТОНУ за 2017. годину
1.

Износи стартнине за Првенство Србије у ултрамаратону за такмичарску
2017. годину, по пријављеном такмичару износи 2.000,00 динара.

2.

Еxтра стартнина се плаћа за такмичаре/ке пријављене у смислу члана 7.4.2.
ових Пропозиција по пријављеној дисциплини у петоструком износу
стартнине по пријављеном такмичару/ки

3.

Стартнина може да се плати у готовини или на текући рачун организатора
такмичења, који је обавезно назначити у распису за такмичење. За уплате
стартнине на текући рачун, организатор је дужан да учеснику такмичења
изда фатуру за стартнину.

4.

Уколико се средства за техничку организацију одређеног такмичења
обезбеде из других извора, директор АСС, својом одлуком, има право да све
учеснике одређеног такмичења ОСЛОБОДИ плаћања стартнине.

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 30. 03. 2017.
Број: 171-4/02

На основу члана 84. Статута Атлетског савеза Србије и захтева Заједнице
атлетских судија Србије од 21. 03. 2017. године, Управни одбор АСС на седници
одржаној дана 30. 03. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању судијских такси на
домаћим такмичењима из програма АСС
1. Усваја се предлог Заједнице атлетских судија Србије о утврђивању судијских
такси за суђење на домаћим такмичењима из програма АСС. Предлог ЗАСС
саставни је део ове Одлуке.
2. Приликом обрачуна броја сати сваком судији (због обавезе доласка пре
такмичења) признаје се по један сат више.
3. Начин исплате ће се регулисати Уговорима за судијском организацијом или
закључењем појединачних уговора са атлетским судијама а у складу са
позитивним Законима.
Одлуку доставити:
•
Заједници атлетских судија Србије
•
Регионалним савезима
•
Архиви АСС
Председник УО АСС,
Веселин Јевросимовић

