Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-1

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању предлога Финансијског плана САС за 2021. годину

1.

Управни одбор Српског атлетског Савеза доноси Одлуку о усвајању
предлога Финансијског плана САС за 2021. годину.

2.

Финансијски план САС за 2021. годину, саставни је део ове Одлуке.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-2
На основу чл. 84 Статута Српског атлетског савеза Пропозиција за такмичење САС 20212024, Управни одбор Српског атлетског савеза, на седници одржаној 28.12.2020. године,
усвојио је следећу
ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
НА НАЦИОНАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
1. Службена лица Српског атлетског савеза на такмичењима су:
a) Технички Делегат Српског атлетског савеза;
b) Руководилац такмичења;
c) Судијски Делегат Српског атлетског савеза;
d) Члан Врховне судијске комисије;
e) Руководилац судијске службе;
f) Главне судије;
g) Судије;
h) Оператери за аутоматско мерење резултата (photo-finish систем);
i) Остала службена лица према Правилима и Пропозицијама за атлетска
такмичења САС.
2.

Такмичарска комисија САС може изменити састав службених лица на такмичењу из
тачке 1. уколико је то потребно за организацију такмичења.

3. За Службена лица, Српски атлетски савез сноси следеће трошкове:
a) ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ САС
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Смештај и исхрану за време боравка у месту такмичења;
• Делегатску таксу у износу од 6.000,00 РСД за дводневно такмичење или
4.000,00 РСД ако је такмичење једнодневно;
• Уколико једнодневно такмичење траје дуже од 6 сати или дводневно
такмичење дуже од 12 сати на делегатску таксу се додаје 200,00 РСД за
сваки додатни сат такмичења.
• Таксу за израду Билтена 1 и Билтена 2 у износу од 5.000,00 РСД.
b) РУКОВОДИЛАЦ ТАКМИЧЕЊА / СУДИЈСКИ ДЕЛЕГАТ САС / ЧЛАН ВРХОВНЕ
СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Смештај и исхрану за време боравка у месту такмичења;
• Таксу у износу од 500,00 РСД по сату ангажовања;

•

Сати ангажовања се
такмичења + 2 сата.

обрачунавају

по формули

бр.

сати

трајања

c) РУКОВОДИЛАЦ СУДИЈКЕ СЛУЖБЕ
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Таксу у износу од 500,00 РСД по сату ангажовања;
• Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања
такмичења + 1 сат.
d) ГЛАВНЕ СУДИЈЕ
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Таксу у износу од 500,00 РСД по сату ангажовања;
• Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања
такмичења + 1 сат.
e) СУДИЈЕ
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Таксу у износу од 400,00 РСД по сату ангажовања;
• Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања свих
појединих дисциплина на којима је судија био ангажован + 1 сат.
f)

ОПЕРАТЕРИ ЗА АУТОМАТСКО МЕРЕЊЕ РЕЗУЛТАТА (photo-finish систем)
• Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у
складу са Правилником САС о службеним путовањима;
• Смештај и исхрану за време боравка у месту такмичења;
• Таксу у износу од 6.500,00 РСД по оператеру за дводневно такмичење или
4.000,00 РСД по оператеру ако је такмичење једнодневно;
• Трошкове транспорта photo-finish система на начин коришћења сопственог
возила, или обезбедити возило које ће допремити систем са оператерима
до места одржавања такмичења као и да након такмичења врати опрему у
просторије САС са оператерима.
g) ОСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПРЕМА ПРАВИЛИМА И ПРОПОЗИЦИЈАМА ЗА АТЛЕТСКА
ТАКМИЧЕЊА САС
• Трошкове пута, смештаја, исхране, дневнице и таксе за ова лица доноси
Директор САС.
4. За Међународна такмичења у организацији САС таксе одређује Директор САС, а
Таксе не смеју бити мање од оних наведених у овој Одлуци.
5. За такмичења која се не налазе у програму САС а која су пријављена
Такмичарској комисији САС организатор са Службеним лицима договара висину
таксе и других трошкова.
6. Одлуке ступају на снагу даном усвајања на седници УО САС а примењују се од 1.
јануара 2021. године.
Веселин Јевросимовић
Председник САС

Београд, 28. 12. 2020.
Број: 479/02-3

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
О усвајању Пропозиција за атлетска такмичења 2021-2024
Управни одбор САС, доноси одлуку о усвајању Пропозиција за атлетска
такмичења 2021-2024.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку и Пропозиције објавити на сајту САС.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28. 12. 2020.
Број: 479/02-4

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
О усвајању Календара САС за 2021. годину
1. Управни одбор САС доноси Одлуку о усвајању Календара САС за 2021.
годину.
2. Календар за 2021. годину, саставни је део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28. 12. 2020.
Број: 479/02-5

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки САС
за 2021. годину

1. УСВАЈА СЕ План јавних набавки САС за 2021. годину, који обухвата
јавне набавке прибављања услуга и добара, у укупној вредности
49.000.000 РСД (без пдв).
2. Табеларни приказ Плана набавки за 2021. годину, чини саставни део
ове Одлуке.
3. Средства за реализацију набавки обезбеђена су од Министарства
омладине и спорта и сопствених средстава САС.
4. О извршењу ове Одлуке стараће се директор САС.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-6

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
О усвајању Програма, критеријума за наступ на међународним такмичењима и
састава националних селекција за 2021. годину
1. На предлог Селектора репрезентације, Управни одбор САС, доноси одлуку
о усвајању Програма, критеријума за наступ на међународним
такмичењима и састава националних (сениорских и јуниорских) селекција
за 2021. годину.
2. Реализација програма националних селекција за 2021. годину ће се
одвијати у складу са приливом материјалних средстава на рачун САС, а на
основу буџета за реализацију програма рада и учешћа националних
селекција на такмичењима, који је саставни део ове одлуке. Овлашћују се
селектор репрезентације и директор савеза да могу извршити неопходне
корекције програма у колико се за тим појави потреба.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити на сајту САС.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-7

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о награђивању атлетичара
1. Управни одбор Српског атлетског Савеза доноси Одлуку о
награђивању атлетичара за остварене врхунске резултате, и то у
следећим износима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шпановић Ивана
Јованчевић Страхиња
Гардашевић Милица
Бибић Елзан
Синанчевић Армин
Марија Вученовић
Вилагош Адриана
Топић Ангелина
Рокавец Зорана
Дудаш Михаил

600.000 РСД
300.000 РСД
120.000 РСД
120.000 РСД
120.000 РСД
120.000 РСД
1 020 000 РСД
240.000 РСД
240.000 РСД
600.000 РСД

2. Наведени износи, биће исплаћен награђенима, за период 01.01.2020
до 31.12.2020. године, осим за Ивану Шпановић, Страхињу
Јованчевића, Елзана Бибића, Милицу Гардашевић, Армина
Синанчевића и Марију Вученовић, којима ће награда бити исплаћена
за период 01.01.2021. до 31.03.2021.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-8

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Правилника о ближем уређивању начина планирања и
спровођења поступака јавних набавки и праћењу извршења уговора о
јавној набавци, начину планирања и спровођења јавних набавки на које се
закон не примењује

1. Управни одбор САС доноси Одлуку о усвајању Правилника о ближем
уређивању начина планирања и спровођења поступака јавних
набавки и праћењу извршења уговора о јавној набавци, начину
планирања и спровођења јавних набавки на које се закон не
примењује.
2. Правилник је саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-9

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о промени адресе Српског атлетског Савеза
1. Управни одбор САС доноси Одлуку о промени пословне адресе
Српског атлетског Савеза. Брише се регистровани податак
(Страхињића Бана 73а, Стари Град), и уписује се нова адреса
Српског атлетског савеза: Булевар Ослобођења број 54, 11000
Београд.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020.
Број: 479/02-10

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор
САС, на седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
О усвајању измена и допуна Правилника о регистрацији и пререгистрацији
атлетичара/ки САС

1. Управни одбор САС, доноси одлуку о усвајању измена и допуна
Правилника о регистрацији и пререгистрацији атлетичара/ки САС.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити на сајту Српског атлетског Савеза.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020. године
Број: 479/02-11

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
О увођењу јединственог центра за регистрацију и пререгистрацију
атлетичара/ки
1. Сходно увођењу јединствене базе атлетичара/ки на територији целе РС
(Open track), овом одлуком се ставља ван снаге Одлука УО САС број
388/02-1 од 26.10.2020. године, и укидају се следећи регистрациони центри
за регистрацију и пререгистрацију атлетичара/ки:
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;
и утврђује се јединствени центар за регистрацију и пререгистрацију атлетичара
на територији Србије, који ће водити:
•

•

Регистратор САС, са седиштем у Београду, Булевар Ослобођења
број 54.

2. Овлашћује се Директор САС, да посебном одлуком одреди лице
(регистратора) које ће бити задужено за вођење јединствене базе
атлетичара/ки, и објављује податке на сајту САС по клубовима.

3. Регистратор САС је дужан да води евиденцију регистрованих и
пререгистрованих атлетичара/ки, а све у складу са Правилником о
регистрацији и пререгистрацији атлетичара/ки.
4. Најкасније до 31.12.2020. године сви регионални савези, чланови САС, који
су до ступања на снагу ове Одлуке имали обавезу регистрације и
пререгистрације атлетичара/ки, у обавези су да Канцеларији САС доставе
сву сакупљену документацију, као и целокупну базу података свих
регистрованих атлетичара/ки, како електронски тако и све регистраторе са
са свим подацима регистрованих атлетичара по регионима, ради увођења
свих регистрованих/пререгистрованих атлетичара у нову базу САС - Open
track.
5. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО САС, и почиње
да се примењује од 01.01.2021. године.

Веселин Јевросимовић
Председник УО САС

Београд, 28.12.2020. године
Број: 479/02-12

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању измена и допуна Правилника о дозволи за рад (лиценцирању)
атлетских судија

1. Управни одбор САС доноси Одлуку о усвајању измена и допуна
Правилника о дозволи за рад (лиценцирању) атлетских судија.
2. Измене и допуне Правилника о дозволи за рад (лиценцирању) атлетских
судија саставни су део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020. године
Број: 479/02-13

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Етичког кодекса атлетских судија Србије

1. Управни одбор САС доноси Одлуку о о усвајању Етичког кодекса атлетских
судија Србије.
2. Етички кодекс атлетских судија Србије саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020. године
Број: 479/02-14

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању измена и допуна Правилника о националним рекордима у атлетици

1. Управни одбор САС доноси Одлуку о усвајању измена и допуна
Правилника о националним рекордима у атлетици.
2. Измене и допуне Правилника о националним рекордима у атлетици
саставни су део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.12.2020. године
Број: 479/02-15

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 28.12.2020 године, доноси

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ број 432/02 од 27.11.2020. године
О новчаној помоћи атлетским клубовима члановима САС
1. Сходно уредби Владе РС о утврђивању Програма финансијске подршке
спортским организацијама у отежаним условима услед пандемије COVID
– 19 изазване вирусом SARS – CoV-2 (Службени гласник РС, број 434/07),
односно Програмом финансијске подршке спортским организацијама у
отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване
вирусом SARS – CoV-2, а у складу са Правилником о бодовању успешности
и награђивању атлетских клубова, УО САС донео је Одлуку број 432/02 од
27.11.2020. године о бесповратној новчаној помоћи првих 8 (осам) атлетских
клубова са листе успешности САС, који ће бити финансирани из буџета
РС.
2. УО САС доноси Одлуку да се из сопствених средстава новчано помогну
још 2 (два) атлетска клуба са листе успешности за 2020. годину, а у складу
са Правилником о бодовању успешности и награђивању атлетских клубова,
и то следећи клубови:
• АК НОВИ ПАЗАР, Нови Пазар (9 на листи успешности САС) – у износу
од 500.000,00 динара
• АК СПРИНТ, Бадовинци (10 на листи успешности САС) - у износу од
500.000,00 динара
3. Српски атлетски савез ће у складу са приливом средстава на рачун
Савеза, пребацити новац атлетским клубовима на њихове рачуне код
пословних банака, а сходно потписаном Уговору између Савеза и клуба.
4. Атлетски клубови из тачке 2 ове Одлуке, дужни су да новац који добију на
име финансијске подршке атлетским клубовима од стране САС у
отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване
вирусом SARS – CoV-2, оправдају у предвиђеним роковима дефинисаним
Уговором, и да целокупну документацију (одлуке, рачуне, јавне набавке,
уговоре, и др..) предају финансијској служби САС.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:
•
•

Атлетским клубовима
Архиви САС
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

