На основу члана 46 ст.1 т.3 Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор Атлетског
савеза Србије на седници одржаној 20. децембра 2017. године, усвојио је
ПРАВИЛНИК
О НОВЧАНИМ НАДОКНАДАМА АТЛЕТСКИХ ТРЕНЕРА
Члан 1.
Правилником о новчаним надокнадама атлетских тренера (у даљем тексту:
Правилник) регулишу се начин и услови под којима се додељују месечне новчане
надокнаде атлетским тренерима за остварене врхунске спортске резултате и
пласмане на међународним атлетским такмичењима.
Право на новчану надокнаду имају само атлетски тренери који су лиценцирани у
складу са Законом о спорту РС и нормативним актима АСС.
Члан 2.
Право на месечну новчану надокнаду атлетски тренери могу остварити уколико
атлетичар, кога тренирају најмање 2 (две) такмичарске сезоне, освоји медаљу на
следећим међународним атлетским такмичењима за сениоре/ке:
 ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА,
 СВЕТСКИМ ПРВЕНСТВИМА (на отвореном и у дворани), и
 ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА (на отвореном и у дворани) .
Члан 3.
Атлетски тренер, чији атлетичар освоји медаљу на ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА, има
право на месечну новчану накнаду у трајању од 4 године (48 месеци).
Износ месечне надокнаде је 2 х просечни месечни лични доходак.
Члан 4.
Атлетски тренер, чији атлетичар освоји 4.-8. место на ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА,
има право на месечну новчану накнаду у трајању од 2 године (24 месеца).
Износ месечне надокнаде је 1 х просечни месечни лични доходак.
Члан 5.
Атлетски тренер, чији атлетичар освоји медаљу на СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, има
право на месечну новчану накнаду у трајању од 2 године (24 месеца).
Износ месечне надокнаде је 1,50 х просечни месечни лични доходак.
Члан 6.
Атлетски тренер, чији атлетичар оствари пласман до 4.-8. места на СВЕТСКОМ
ПРВЕНСТВУ, има право на месечну новчану накнаду у трајању од 1 године (12 месеци).
Износ месечне надокнаде је 0,80 х просечни месечни лични доходак.
Члан 7.
Атлетски тренер, чији атлетичар освоји медаљу на ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ, има
право на месечну новчану накнаду у трајању од 2 године (24 месеца).
Износ месечне надокнаде је 1 х просечни месечни лични доходак.
Члан 8.
Атлетски тренер, чији атлетичар освоји 4. - 8. места на ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ,
има право на месечну новчану накнаду у трајању од 1 године (12 месеци).
Износ месечне надокнаде је 0,60 х просечни месечни лични доходак.

Члан 9.
Исплата новчане надокнаде ће се вршити након потписивања уговора и то почев
од 01.јануара наредне године за освојене медаље у текућој години.
Исплата новчане надокнаде ће се вршити до краја текућег месеца за претходни
месец.
Члан 10.
У циљу реализације програма од посебног интереса за атлетски спорт у Србији
Атлетски савез Србије може склопити уговор о месечној новчаној надокнади са
атлетским тренером до 1 године.
Исплата ће се вршити након потписивања уговора и то до краја текућег месеца
за претходни месец.
Износ ће бити уговорен у складу са финансијским планом Атлетског савеза
Србије и максималан уговорени износ месечне надокнаде може износити до 0,80 х
просечни месечни лични доходак
Члан 11.
Приликом обрачуна износа месечне надокнаде као просечни месечни лични
доходак рачуна се званични статистички податак надлежног државног органа објављен
у службеном листу за месец децембар у календарској години која претходи години у
којој је освојена медаља.
Уколико атлетском тренеру припада накнада две или више година, износ
месечне надокнаде усклађује се у јануару текуће године према званичним
статистичким податцима надлежног државног органа објављеним у службеном листу
за месец децембар у календарској години која претходи години у којој се врши
исплата надпнаде.
Све месечне надокнаде утврђене овим Правилником изражене су у нето износу.
Члан 12.
Атлетски тренер коме Атлетски савез Србије врши исплату месечних примања
за рад са спортистом без услова за освајања медаље на наведеним међународним
атлетским такмичењима (закључен Уговор о ангажовању спортског стручњака), нема
право пријема накнаде по овом Правилнику за освојену медаљу током трајања
потписаног Уговора.
Атлетски тренер који нема претходно закључен Уговор о ангажовању спортског
стручњака, освоји медаљу и закључи Уговор о примању надокнаде, уколико током тог
периода са спортистом освоји нову медаљу по којој му припада већа надокнада,
закључиће са АСС нови Уговор. Потписивањем тог Уговора ставиће се ван снаге стари,
а новим ће му припасти сва права и обавезе утврђене овим Правилником.
Члан 13.
Након испуњења услова за добијање накнаде за остварене врхунске спортске
резултате и пласмане на међународним атлетским такмичењима, Уговором са
атлетским тренером уговориће се међусобна права и обавезе између Савеза и
атлетског тренера.
Обавеза атлетског тренера је да током периода у коме прима надокнаду да:
 учествује према предлогу спортског директора и/или селектора атлетске
репрезентације у раду стручног штаба АСС за групу дисциплина за коју прима
надокнаду,
 учествује према предлогу стручног савета АСС као предавач на семинарима и
едукативним трибинама.
Члан 14.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор АСС, а између две седнице
директор АСС.

Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора
АСС,
а примењиваће се за освојене медаље на међународним атлетским
такмичењима која се одржавају почев од 01. јануара 2018. године.
Члан 3 и члан 7 овог Правилника примењиваће се за атлетске тренере, који су
тренирали атлетичаре/ке који/е су освојили медаље на међународним атлетским
такмичењима у 2016.години.

У Београду, 20.12. 2017. године

Председник Управног одбора АСС
Веселин Јевросимовић

