Београд, 06.02.2020. године
Број: 74/02-1
На основу чл.36. Статута Атлетског савеза Србије и чл.15.Пословника о раду
Скупштине Атлетског савеза Србије, Управни одбор Атлетског савеза Србије на
седници одржаној дана 06.02.2020.год. доноси

О Д Л У К У
о покретању изборног поступка у Атлетском савезу Србије
1.Управни одбор Атлетског савеза Србије покреће изборни поступак за избор органа у
Атлетском савезу Србије, и то: Председника АСС, директора АСС, чланова Управног
одбора и Надзорног одбора АСС за мандатни период 2020-2024.година.
2.За Председника АСС може бити кандидовано лице кога предложи Управни одбор АСС
досадашњег сазива или најмање 10 (десет) чланова Скупштине АСС.
3.Члан Скупштине АСС може да учествује у предлагању само једног кандидата.
4.Предлози се подносе у писменом облику у периоду од 07.02.2020.год. до закључно са
17.02.2020.год. канцеларији АСС.
5.Уз предлог кандидата, доставити и писмену изјаву кандидата да се прихвата
кандидатуре за председника АСС као и његов Програм рада за наредни период.
6.Уколико се предлог подноси писменим путем – препорученом поштом (комплетна
документација), последњи дан за слање предлога је 17.02.2020.год. (према жигу поште).
7.На предлог Председника АСС, Скупштина АСС бира чланове Управног одбора АСС и
директора АСС.
8.Одлуку објавити на званичном сајту АСС и послати е-маилом свим члановима
Скупштине АСС.

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 06.02.2020. године
Број: 74/02-2

Управни одбор Атлетског савеза Србије, поводом захтева АК „Апатин“ из Апатина
за регистрацију атлетичарке стране држављанке резидента у Републици Србији и
предлога спортског директора АСС о праву наступа исте на такмичењима из
програма АСС, на седници одржаној 06. фебруара 2020.год. даје тумачење о

ПРАВУ НАСТУПА
АТЛЕТИЧАРА/КИ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
РЕЗИДЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

1. Атлетичари/ке страни држављани резиденти у Републици Србији, који нису
чланови атлетских клубова у матичним земљама и који су регистровани за
чланове атлетских клубова у Републици Србије по правилима Атлетског
савеза Србије могу учествовати на атлетским такмичењима из програма
АСС и имају сва права, обавезе и одговорности као и атлетичари/ке
држављани РС.
2. Тумачење ступа на снагу даном доношења и примењује се у такмичарској
атлетској сезони – 2020.години,
3. Акт доставити Такмичарској комисији АСС.

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

