
 

 

 

 

 

Београд, 13.01.2021. 

Број: 12/02-1 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор 

САС,  на  седници одржаној дана 13.01.2021. године,  доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

о награђивању атлетичара  

 

 

1. Управни одбор Српског атлетског Савеза дана 28.12.2020. године 

донео је одлуку о награђивању 10 атлетичара, заведену под бројем 

479/02-7.  

2. Овом Одлуком допуњује се Одлука донета 28.12.2020. године, и то 

тако што се на списак награђених атлетичара за остварене 

резултате, додају: 

• Асмир Колашинац 120.000,00 РСД 

• Драгана Томашевић 120.000,00 РСД 

 

3. Наведени износи, биће исплаћени атлетичарима, за период 

01.01.2021 до 31.03.2021. године. 

 

 

Председник УО САС 

       Веселин Јевросимовић 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Београд, 13.01.2021. 

Број: 12/02-2 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор 

САС,  на  седници одржаној дана 13.01.2021. године,  доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о награђивању тренера  

 

 

1. Управни одбор Српског атлетског Савеза доноси Одлуку о 

награђивању тренера за остварене резултате постигнуте са 

атлетичарима које тренирају, и то: 

 

• Горан Обрадовић  360.000,00 РСД 

• Милорад Јованчевић 180.000,00 РСД 

• Драган Перић   120.000,00 РСД 

• Рифат Зиљкић   120.000,00 РСД 

• Никола Томасовић  120.000,00 РСД 

• Марко Милинков  120.000,00 РСД 

• Данило Кртинић  120.000,00 РСД 

• Станоје Бурлић  90.000,00 РСД 

• Невен Ранић   90.000,00 РСД 

• Феђа Камаси   90.000,00 РСД 

• Слободан Стојић  75.000,00 РСД 

• Драган Здравковић  75.000,00 РСД 

• Драган Дуканац  75.000,00 РСД 

• Стеван Грујић   75.000,00 РСД 

• Милош Митов   75.000,00 РСД 

 

2. Наведени износи биће исплаћени тренерима, за период 01.01.2021. 

до 31.03.2021. године. 

 

Председник УО САС 

       Веселин Јевросимовић 

 



   

 

 

   
 
 

Београд, 13.01.2021. 

Број: 12/02-3 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор 

САС,  на  седници одржаној дана 13.01.2021. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ број 497/02-15 од 28.12.2020. 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 дана 28.12.2020. године донео је Одлуку заведену под бројем 

479/02-15 да се из сопствених средстава новчано помогну још 2 (два) 

атлетска клуба са листе успешности за 2020. годину, 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. Обзиром на тешку ситуацију која је настала услед пандемије COVID – 19 

изазване вирусом SARS – CoV-2, која је финансијски погодила све атлетске 

клубове на територији РС, и отежала њихово функционисање, уз огромно 

залагање руководилаца Српског атлетског Савеза, и уз велику и несебичну 

помоћ партнера Српског атлетског Савеза, УО САС доноси Одлуку да се 

бесповратно финансијски помогну и остали атлетски клубови који су 

освојили бодове на такмичењима у организацији САС, и то: 

• Клубови од 11 до 15 места са листе успешности САС у износу од 

400.000,00 рсд; 

• Клубови од 16 до 20 места са листе успешности САС у износу од 



300.000,00 рсд; 

• Клубови од 21 до 25 места са листе успешности САС у износу од 

200.000,00 рсд 

• Клубови од 26 до 35 места са листе успешности САС у износу од 

100.000,00 рсд 

• Клубови од 36 до 50 места са листе успешности САС у износу од 

75.000,00 рсд 

• Клубови од 51 до 85 места са листе успешности САС у износу од 

50.000,00 рсд 

Укупна новчана помоћ атлетским клубовима из сопствених средстава 

Српског атлетског савеза износи 9.375.000,00 динара. 

 

4. 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.  

5. За реализацију овог Програма финансијске подршке атлетским 

клубовима од стране САС не може да аплицира клуб:  

1) који је у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном 

обављања делатности;  

2) ако има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о 

реализацији Програма и пребацивања буџетски средстава на пословни 

рачун;  

3) који је у последње две године правоснажном одлуком кажњена за 

прекршај или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, 

коришћењем имовине и раду са децом. 

6. Атлетски клубови из тачке 2 и 3 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. 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Одлуку доставити: 

• Атлетским клубовима 

• Архиви САС 

 

Председник УО САС 

            Веселин Јевросимовић 

 

 

 



 

 

 

Београд, 13.01.2021. 

Број: 12/02-4 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор 

САС,  на  седници одржаној дана 13.01.2021. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ   

О проглашењу најуспешнијих атлетичара и атлетичарки по категоријама, 

најуспешнијег клуба и најуспешнијег тренера у 2020. години 

 

1. УО САС проглашава најуспешније атлетичаре и атлетичарке за 2020. годину 

по категоријама. Списак најуспешнијих атлетичара и атлетичарки по 

категоријама саставни је део ове одлуке. 

 

2. УО САС доноси одлуку да се трофеј „Професор Александар Петровић“ за 

најуспешнијег тренера у 2020. години додели Рифату Зиљкићу. 

 

3. За најуспешнији клуб у 2020. години УО САС проглашава АК ЦРВЕНА 

ЗВЕЗДА, Београд. 

 

Одлуку доставити: 

• Клубу 

• Тренеру 

• Атлетичарима/ка 

• Архиви САС 

Председник УО САС 

Веселин Јевросимовић 

 

 



 

 

 

Najuspešniji atletičari/ki po kategorijama u 2020. godini: 

 

 

Najuspešniji klub u 2020. godini 

Crvena Zvezda Beograd 

 

Najuspešniji trener u 2020. godini 

Zilkić Rifat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior/ка Bibić Elzan (NOP) 
 

Španović Ivana (VNS) 

Mlađi Senior/ка Kijanović Boško (BAK) Milica Gardašević (VNS) 

Junior/ка Vlahović Marko (MLZ) Živković Marina (PКNJ) 

Mlađi junior/ка Ognjen Nikolić (ČAČ) Vilagoš Adriana (SEN) 

Pionir/ка Erdevečki Miloš (SPB) Topić Angelina (TJB) 

Mlađi pionir/ка Cvetkov Justin (AS 023) Đorđević Katarina (CZB) 



 

 

 

Београд, 13.01.2021.  

Број: 12/02-5 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор 

САС,  на  седници одржаној дана 13.01.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измене предлога Финансијског плана САС за 2021. годину 

 

1. Сходно Одлуци Министарства омладине и спорта о висини 

одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних 

националних гранских спортских савеза који се финансирају из 

буџета РС број 451-021970/2020-03 од 29. децембра 2020. године, 

Управни одбор Српског атлетског Савеза доноси Одлуку о усвајању 

измене предлога финансијског плана САС за 2021. годину.  

 

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

 

 

                      Председник УО САС 

                     Веселин Јевросимовић 

        

 

          

 

 


