Београд, 19.10.2022. године
Број: 252/02-1
На основу чл. 46. и 84. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС на
седници одржаној 19.10.2022. године, донео је
ОДЛУКУ
О утврђивању износа чланарине за коришћење Атлетског центра
1. Управни одбор САС доноси Одлуку о утврђивању износа чланарине за
коришћење Атлетског центра за све кориснике (атлетичаре/ке и
тренере). Атлетски центар подразумева коришћење:
• Атлетске дворане
• Теретане
• Свлачионице
• Тренажну атлетску стазу на отвореном
• Опрема и реквизити
2. Чланарина за коришћење Атлетског центра износи 1.000,00 динара на
месечном нивоу.
3. Атлетичари/ке који су у текућој (2022.) години наступали за атлетску
репрезентацију и лиценцирани атлетски стручњаци ослобођени су
плаћања чланарине за коришћење ресурса атлетског центра за
такмичарску 2023. годину.
4. Атлетски клубови у обавези су да најкасније до 15-ог дана у текућем
месецу за претходни месец уплате чланарину за коришћење ресурса
Атлетског центра, сходно утврђеном списку атлетичара/ки који су тог
месеца користили ресурсе Атлетског центра, и на основу издате
фактуре. У случају не плаћања чланарине до наведеног рока, атлетском
клубу ће бити забрањен приступ Атлетском центру до измирења обавеза.
5. Накнада утврђена овом одлуком уплаћује се на текући рачун САС 105500056-63 са назнаком:
• Чланарина – Атлетски центар
6. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО САС.
Веселин Јевросимовић
Председник УО САС
Прилог:
•
•

Списак репрезентативаца у 2022. години
Формулар за вођење евиденције корисника Атлетског центра

Београд, 19.10.2022.
Број: 252/02-2

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 19.10.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о пријему у чланство САС
Како испуњавају све предвиђене услове, Управни одбор САС, доноси
Одлуку о пријему у чланство следећу организацију:
1.
•
•
•
•
•

Спортско Удружење „ЗАК АТЛЕТИКУС“
Град - Београд
Добановачки пут 3
МБ 28741189
ПИБ 113317435
Законски заступник: Никола Вујнић

НАПОМЕНА: Најкасније у року од 30 дана од дана учлањења у САС, клуб
је дужан да покрене поступак лиценцирања како би стекао право да
учествује на такмичењима из Календара САС.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Именовани су у складу са одредбама Статута САС, доставили сву
потребну документацију, те су тиме стечени услови за пријем у чланство
Српског атлетског Савеза.
Одлуку доставити:
•
Спортском удружењу
•
Такмичарској Комисији САС
•
Архиви САС
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

