Београд, 28.01.2021. године
Број: 32/02-1

На основу члана 46. став 1 Статута Српског атлетског Савеза, Управни
одбор САС, на седници одржаној дана 28.01.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О усвајању нацрта измена и допуна Статута САС
1. Управни одбор Српског атлетског Савеза усваја нацрт за измене и
допуне Статута САС, како следи у даљим члановима ове Одлуке.
2. Мења се и допуњује члан 5 став 3 Статута САС тако да исти сада
гласи:
САС има заштићен знак у знаку атлетске стазе у облику латиничног
слова С у бојама заставе и са текстом „Српски атлетски савез“.
3. Текст члана 18 Статута САС-а брише се у целости и усваја нови текст
који гласи:
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се
законом, спортским правилима САС-а и општим актима атлетског
клуба; а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара
аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење
спортом – и уговором између спортисте и атлетског клуба (уговор о
стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање или
уговор о бављењу спортом).
САС утврђује услове преласка атлетичара из једног атлетског клуба у
други, а нарочито:
1.
режим преласка (рокови, начин регистровања, потребна
документација и др);
2.
санкције према атлетском клубу који не исплати накнаду
уговорену Уговором између спортисте и бившег атлетског клуба
закљученом у складу са одредбама Закона о спорту РС
(сторнирање или одузимање дозволе за сезону).
Атлетски клуб из кога спортиста одлази не може да потражује
накнаду за развој, односно обуку спортисте уколико је спортиста или
његов родитељ или старатељ том атлетском клубу плаћао чланарину
или накнаду за бављење спортским активностима, спортску опрему
и спортске припреме, односно накнада мора бити сразмерно
умањена.
4. У чл.19 ст.2 тачка1 брише се у целости и усваја нови текст који гласи:

1)закључен писмени споразум о формирању територијалног
атлетског Савеза најмање 10 (десет) спортских удружења који су
регистровани у Агенцији за привредне регистре РС у области
атлетике и који су примљени за редовне чланове САС-а, са
седиштима на територији која чини јединствену целину;
5. Мења се и допуњује члан 31 став 1 Статута САС тако да исти сада
гласи:
Скупштину сачињавају из категорије редовних чланова:
• по 1 (један) представник спортског удружења, које је у претходној
години учествовало на званичним такмичењима, и то на минимум
2
такмичења
(државним
првенствима/или
Купу)у
свим
категоријама у организацији САС.
6. Мења се и допуњује члан 39 став 1 Статута САС тако да исти сада
гласи:
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од 1/3
чланова Скупштине САС.
7. Отвара се јавна расправа за измене и допуне Статута САС која траје
закључно са 12.02.2021. године у 12 сати. У току јавне расправе
чланови САС могу у писаној форми и оверено печатом и потписом
законског заступника члана САС да се изјасне на предложене
измене и допуне Статута САС.
8. Задужује се Правна служба САС да координира и спроведе
поступак јавне расправе за измене и допуне Статута САС.
9. Ову Одлуку проследити члановима САС.
10. Ова одлука ступа на снагу одмах.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 28.01.2021. године
Број: 32/02-2

На основу члана 46. став 1 Статута Српског атлетског Савеза, Управни
одбор САС, на седници одржаној дана 28.01.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О усвајању предлога измена и допуна Пословника о раду Скупштине САС
1. Управни одбор Српског атлетског Савеза усваја предлог измена и
допуна Пословника о раду Скупштине САС, како следи у даљим
члановима ове Одлуке.
2. Мења се и допуњује члан 2 Пословника о раду Скупштине САС тако
што после става 1 и 2 додаје се став 3, тако да исти сада гласи:
У случајевима више силе (рат, ванредно стање, пожар, поплава,
земљотрес, епидемија, и друго), који оправдано спречавају и
онемогућавају физичко присуство чланова Скупштине САС, рад и
одлучивање на седници Скупштине САС може се спровести и
средствима
електронске
комуникације
(видео
линком
и/или
електронском поштом).
3. Мења се и допуњује члан 41 став 1 Пословника о раду Скупштине
САС тако да исти сада гласи:
Скупштина може пуноважно доносити одлуке ако седници присуствује
већина чланова Скупштине (1/3 + 1).
4. Отвара се јавна расправа за измене и допуне Статута САС која траје
закључно са 11.02.2021. године у 12 сати. У току јавне расправе
чланови САС могу у писаној форми и оверено печатом и потписом
законског заступника члана САС да се изјасне на предложене
измене и допуне Пословника о раду Скупштине САС.
5. Задужује се Правна служба САС да координира и спроведе
поступак јавне расправе за измене и допуне Пословника о раду
Скупштине САС.
6. Ову Одлуку проследити члановима САС.
7. Ова одлука ступа на снагу одмах.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

