Београд, 25.02.2022. године
Број: 60/02

На основу члана 46. став 1 тачка 1 и члана 94 став 4 Статута Српског атлетског
Савеза, Управни одбор САС, на седници одржаној дана 25.02.2022. године,
усваја предлог измена и допуна Статута САС, и по хитном поступку Скупштини
САС предлаже усвајање следећих:
Измена и допуна Статута САС
1. Мења се и допуњује члан 8 став 1 Статута САС тако што се након тачке 5.
додаје тачка:
•

6. Реализација циљева у области туризма - Организација и промоција
спортског туризма у градовима, бањама и планинама на територији
Републике Србије.

2. Мења се и допуњује члан 8 став 2 Статута САС тако што се након тачке 18.
додаје тачка:
•

19. Реализација циљева у области туризма – организација великих
међународних такмичења у затвореном простору (дворанама) тако и
на отвореном, рекреативног трчања, уличних трка, планинских трка
како националних тако и међународних такмичења у градовима,
бањама и планинама, а све у циљу туристичке промоције Републике
Србије.
Образложење

Управни одбор САС у циљу аплицирања на Конкурсе које расписује
Министарство трговине, туризма и телекомуникација за доделу дотација
намењених за пројекте развоја туризма, а превасходно за потребе
обезбеђивања додатних средстава за рад Савеза, односно обезбеђивања
дотација за потребе организације великих међународних такмичења која
промовишу спортски туризам, туристичке производе, туристичке дестинације и
туристичке просторе Србије, а све у складу реализације циљева САС у области
туризма, по хитном поступку предлаже усвајање измене и допуне Статута САС.

Предлог измена и допуна Статута САС доставити члановима САС ради
усвајања на редовној седници Скупштине САС, а сходно члану 94 став 4 Статута
САС, који прописује могућност предлагања измена и допуна Статута САС без
спровођења јавне расправе.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 25.02.2022. године
Број: 60/02-1

На основу чл. 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС на
седници одржаној 25.02.2022. године, усваја:
1. Материјал за редовну седницу Скупштине САС која ће бити одржана 7.
марта 2022. године у Хотелу ИН, са почетком у 14:30 часова.
2. Седница ће бити одржана са следећим Дневним редом:
1. Избор радних тела:
• Радног председништва
• Верификационе комисије
• Записничара
• Оверача записника
2. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине САС
3. Извештаји о раду САС:
• Извештај o раду САС за 2021. годину
• Извештаји о материјално финансијском пословању САС за 2021. годину
• Извештај Надзорног одбора САС за 2021. годину
• Извештај Селектора за 2021. годину
• Извештај ЗАСС за 2021. годину
• Извештај новог руководства ТОС за 2021. годину
4. Расправа и усвајање Извештаја из тачкe 3.
5. Разматрање и усвајање предлога Финансијског плана САС за 2022. Годину
6. Усвајање измена и допуна Статута САС на основу иницијативе УО САС
7.Разно
За све делегате који буду присуствовали седници Скупштине, Српски атлетски савез
обезбедиће кетеринг који ће бити одржан након седнице редовне Скупштине и
акредитацију/улазницу за Belgrade indoor meeting, који ће бити одржан 07. марта у ШТАРК
АРЕНИ од 17 часова. Поред наведеног, сваком клубу/организацији који је стекао право
учешћа на Скупштини САС као делегат, и предао оверено и потписано пуномоћје
приликом пријављивања за седницу Скупштине САС, припада и пет комплета улазница за
Светско дворанско првенство у атлетици.
Председник Управног одбора САС
Bеселин ЈЕВРОСИМОВИЋ

Београд, 25.02.2022. године
Број: 60/02-2

На основу чл. 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС на
седници одржаној 25.02.2022. године, донео је
ОДЛУКУ
о пријему у чланство САС
Како испуњавају све предвиђене услове, Управни одбор САС, доноси Одлуку о
пријему у чланство следеће организације као придруженог члана:
1.
•
•
•
•
•

Спортско атлетско Удружење „АТЛЕТСКИ ВЕТЕРАНИ“
Град - Београд
Архимандрита Герасима Зелића 1/2/9
МБ 28735979
ПИБ 112865878
Законски заступник: Дарко Шапић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Спортско удружење је у складу са одредбама Статута САС, доставио сву
потребну документацију, те су тиме стечени услови за пријем у чланство
Српског атлетског Савеза.
Одлуку доставити:
•
Спортском удружењу
•
Архиви САС
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

