Београд, 21.10.2019. године
Број: 477/02-1

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор Атлетског савеза
Србије на својој седници од 21.10.2019. године доноси
ОДЛУКУ
о награђивању атлетичара за остварен успех на Првенству Србије у Кросу
1. Управни одбор Атлетског савеза Србије доноси Одлуку о награђивању
атлетичара за остварен успех на Првенству Србије у Кросу који ће бити одржан
26. Октобра у Шапцу.
Награде су обезбеђене за све прваке Србије, по категоријама и то:
Категорија
Сениор / Сениорка
Мл. Сениор / Мл. Сениорка
Ст. Јуниор / Ст. Јуниорка
Мл. јуниор / Мл. Јуниорка

Износ
30 000,00 Рсд
25 000,00 Рсд
15 000,00 Рсд
10 000,00 Рсд

2. Награде су у нето износу, и биће исплаћене на текуће рачуне победника по наведеним
дисциплинама. Стога је потребно да у
у року од седам дана, сви награђени,
канцеларији Атлетског савеза Србије доставе број свог банковног рачуна и копије
личних карата. За малолетна лица, банковни рачун и копију личне карте једног од
родитеља.

Преседник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 21.10.2019. године
Број: 477/02-2

На основу чл. 46 Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на седници
одржаној 21.10.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О измени састава Комисије за преласке АСС
1. Разрешавају се функције чланови Комисије за преласке АСС:
- Николa Пенић
- Љубиша Гајић
2. Именују се нови чланови Комисије за преласке АСС:
- Исидора Ћулибрк, секретар такмичарске Комисије
- Горан Милосављевић, Комесар за такмичење АСБ
3. У складу са горе наведеним изменама усваја се нови састав Комисије за
преласке АСС:
- Драган Николић, Председник Комисије
- Исидора Ћулибрк, члан
- Горан Милосављевић, члан
- Јован Кантар, секретар Комисије
4. Мандат именованој Комисији почиње даном усвајања ове Одлуке и траје до
истека мандата постојећег Управног одбора АСС.

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 21.10.2019. године
Број: 477/02-3

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор Атлетског савеза
Србије, на седници одржаној дана 21.10.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О утврђивању термина прелазног рока, регистрације и пререгистрације и обнове
лиценци атлетским клубовима, центрима за регистрацију и пререгистрацију
атлетичара
и висини такси и накнаде за такмичарску сезону 2020.
1. Прелазни рок за такмичарску сезону 2020. почиње 18. новембра 2019. године и траје
до 18. децембра 2019. године, а на основу Правилника о преласку атлетичара/ки из
клуба у клуб.
2. Овом одлуком се утврђују центри за регистрацију и пререгистрацију атлетичара на
територији Србије и то:
Атлетски савез Војводине са седиштем у Новом Саду, за атлетичаре са подручја
АП Војводине;
 Атлетски савез Београда са седиштем у Београду, за атлетичаре са подручја
града Београда;
 Атлетски савез Централне Србије са седиштем у Крушевцу, за атлетичаре са
подручија централне Србије
 Атлетски савез Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу, за атлетичаре са
подручија АП Косова и Метохије;
3. Центри су дужни да врше регистрацију и пререгистрацију атлетичара и све податке
о томе достављају централном регистру који ће водити канцеларија АСС.


4.

Регистрација НОВИХ атлетичара врши се током целе године. Накнада за
регистрацију нових атлетичара се неће наплаћивати.

5.

Пререгистрација атлетичара за 2020. годину врши се од 18. новембра до 31.
децембра 2019. године. Накнада за пререгистрацију се неће наплаћивати.

6.

Обнова лиценци атлетским клубовима почиње од 18. Новембра закључно са 31.
децембром 2019. године. Накнада за обнову лиценце за такмичарску 2020. годину
износи 10.000,00 динара, и уплаћује се Атлетском савезу Србије, на рачун 105500056-63 код АИК банке.

7. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО АСС.
Веселин Јевросимовић
Председник УО АСС с.р.

Београд, 21.10.2019. године
Број: 477/02-4

На основу чл.46 Статута Атлетског савеза Србије и Правилника о преласку
атлетичара/ки из клуба у клуб УО АСС на својој седници 21.10.2019. године усвојио је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
О ПРЕЛАСКУ АТЛЕТИЧАРА/КИ ИЗ КЛУБА У КЛУБ
Члан 1.
У чл. 17 Правилника о преласку атлетичара/ки из клуба у клуб (у даљем тексту:
Правилник) мења се трећи став који сада гласи:
Одлуке се достављају искључиво и само електронском поштом: новом клубу,
матичном клубу и атлетичару.
Члан 2.
Измене и допуне Правилника ступају на снагу даном усвајања на седници Управног
одбора Атлетског савеза Србије.
Члан 3.
Измене и допуне Правилника се објављују на званичном сајту АСС.

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 21.10.2019. године
Број: 477/02-5
На основу члана 10. став 3 тачка 2 и члана 13. Статута Атлетског савеза Србије, Управни
одбор АСС на седници одржаној дана 21.10.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о пријему у чланство АСС
Како испуњавају све предвиђене услове, Управни одбор АСС,
пријему у чланство следеће организације:






доноси Одлуку о

Спортска Организација „Цитy Атхлетиц Гроуп“
Панонска 2, Врбас
МБ 28716494
ПИБ 111234977
Законски заступник Саманта Тот

НАПОМЕНА: Најкасније у року од 30 дана од дана учлањења у АСС, клуб је дужан да
покрене поступак лиценцирања како би стекао право да учествује на такмичењима из
Календара АСС за такмичарску 2020. годину.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Именовани су у складу са одредбама Статута АСС, доставили сву потребну
документацију, те су тиме стечени услови за пријем у чланство Атлетског савеза Србије.
Одлуку доставити:
•
Именованима
•
Комисија за такмичења АСС
•
Архиви АСС
Председник УО АСС,
Веселин Јевросимовић

