Београд, 17.11.2022. године
Број: 270/02-1
На основу чланова 46, 93. и 94. Статута Српског атлетског Савеза, Управни
одбор САС, на седници одржаној дана 17.11.2022. године, усваја
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АТЛЕТСКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА
1.

У складу са Законом о спорту РС, предвиђеним планом и
програмом рада САС, Управни одбор САС, а на предлог Радне
групе за израду Нацрта Програма развоја, усваја коначан предлог
Програма развоја атлетског спорта у Републици Србији за период
2023-2026 година.
Образложење

Након обављене јавне расправе на Нацрт Програма развоја атлетског
спорта у РС за период 2023-2026 година која је трајала 15 дана, а закључно
са 09.11.2022. године у 12 часова, правна служба која је координирала
процесом јавне расправе, као и Радна група за израду Нацрта програма
развоја, дана 16.11.2022. године одржали су састанак на којем су
анализирали достављене примедбе, предлоге и сугестије, и у складу са
тим кориговала документ, и доставила УО САС коначан предлог на
усвајање.
Управни одбор је донео Одлуку као у диспозитиву.
Члановима САС доставља се Предлог Програма развоја у циљу усвајања
на првој наредној седници Скупштине САС.
Ову Одлуку објавити на сајту САС, и електронским путем проследити
члановима САС у виду материјала за скупштину САС.
Ова одлука ступа на снагу одмах.
Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

Београд, 16.11.2022.године
УПРАВНОМ ОДБОРУ
СРПСКОГ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА
Предмет: Јавна расправа поводом Програма развоја АС у РС за период
2023-2026, анализа пристиглих примедби, предлога и сугестија

Поштовани чланови УО САС,
Овим путем Вас обавештавамо да је након завршене Јавне расправе
поводом усвајања Програма развоја атлетског спорта у Републици
Србији за период 2023-2026, Радна група за израду Програма развоја
дана 16.новембра у просторијама САС одржала састанак, на којем је
анализирала пристигле примедбе, предлоге и сугестије од стране
чланова САС, као и партнера САС, попут ОКС и АДАС.
На састанку радне групе констатовано је да је од стране ОКС и АДАС
достављен документ подршке за све оно што Српски атлетски савез
годинама уназад ради.
Такође, Радна група је одређене сугестије и примедбе на Нацрт
Програма Развоја достављене од чланства САС (АК Спринт Бадовинци,
АК Краљево, Судијска организација Суботица и СС САС), а које се
односе на стручни рад и финансирање активности у атлетском спорту
Србије, рад клубова и финансирање истих, усвојила, кориговала
документ, те Вам овим путем достављамо коначан предлог Програма
развоја атлетског спорта у РС за период 2023-2026, и молимо Вас да на
Вашој првој седници размотрите овај документ, по могућству усвојите,
припремите и пошаљете члановима САС за усвајање на редовној
седници Скупштине САС.
Унапред захвални.
У име Радне групе:
Координатор Радне групе
с.р. проф. Бранко Бошковић

Правник
с.р.Јован Кантар

Прилог: Програм развоја атлетског спорта у РС за период 2023-2026

Београд, 17.11.2022.
Број: 270/02-2
На основу члана 37. Статута САС, и члана 26. Пословника о раду Скупштине САС,
Председник Српског атлетског Савеза доноси
ОДЛУКУ
О заказивању редовне Скупштине САС
Заказује се редовна седница Скупштине САС. Седница Скупштине САС ће се
одржати у суботу, 26. новембра 2022. године, са почетком у 19:00 часова, Нови
Пазар, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Избор радних тела:
• Радног председништва
• Верификационе комисије
• Записничара
• Оверивача записника
2. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине САС
3. Усвајање Програма развоја атлетског спорта у Републици Србији за период
2023-2026 година

Председник Управног одбора САС
Bеселин ЈЕВРОСИМОВИЋ

Београд, 17.11.2022.
Број: 270/02-3

На основу чл. 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС
на седници одржаној 17.11.2022. године, усваја:
1. Материјал за редовну седницу Скупштине САС која ће бити
одржана у суботу, 26. новембра 2022. године, са почетком у 19:00
часова, Нови Пазар.
2. Седница ће бити одржана са следећим Дневним редом:
1. Избор радних тела:
• Радног председништва
• Верификационе комисије
• Записничара
• Оверивача записника
2. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине САС
3. Усвајање Програма развоја атлетског спорта у Републици Србији за период
2023-2026 година

Председник Управног одбора САС
Bеселин ЈЕВРОСИМОВИЋ

Београд, 17.11.2022.
Број: 270/02-4

На основу члана 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС, на
седници одржаној дана 17.11.2022. 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 „ТОП ФОРМ“
• Град - Ваљево
•

Насеље ослободиоци Ваљева 105а/6

•

МБ 28741359

•

ПИБ 113341690

•

Законски заступник: Горан Ђукић – tanja24.djukic@gmail.com

Контакт телефон 064-4021755
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

Београд, 17.11.2022.
Број: 270/02-5

На основу чл. 60 Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
Српског атлетског Савеза, а поводом жалбе Радуловић Радована на одлуку
Дисциплинске комисије САС од 15.09.2022. године, Управни одбор САС у скалду
са чланом 46 став 1 тачка 10 Статута САС, на електронској седници одржаној
17.11.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
1. Одбија се жалба председника надзорног одбора Савеза атлетских
ветерана Србије Радуловић Радована на одлуку Дисциплинске комисије
од 15.09.2022. године, као неоснована.
2. Потврђује се одлука Дисциплинске Комисије.
3. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Председник Надзорног одбора САВС Радуловић Радован поднео је
дисциплинску пријаву Дисциплинској комисији САС против следећих
лица:
•
Душке Лорбек Мандић, председника САВС
•
Џодан Дејана, члана САВС
•
Милинковић Ненада, члана САВС
•
Кубат Андрије, члана САВС
•
Бабић Бранислава, члана САВС
•
Боровњак Милована, члана САВС
•
Миладиновић Слободана, члана САВС
•
Бабић Милорада, члана САВС
•
Шљивић Александра, члана САВС
•
Стризовић Милорада, члана САВС
•
Ступар Душана, члана САВС
Наводећи да су учинили дисциплински прекршај из чланова 2 и 3
Правилника, односно чланова 70 и 71 став 1 Правилника о дисциплинској
и материјалној одговорности.
Савез атлетских ветерана Србије, уписано је у регистар удружења,
друштава и савеза у области спорта АПР, МБ 17316419, под шифром
остале спортске делатности 9319, и као такав учлањен у САС као
придруженио члан САС.

Чланом 2. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
САС, одредбе правилника примењују се на савезе, клубове,
атлетичаре/ке, тренере и службена лица и остале субјекте, а који
учествују у атлетском спорту.
Чланом 3. поменутог Правилника, чланови САС (клубови и регионални
савези, и др..) својим општим актима дужни су да уређују питања
дисциплинске одговорности у оквиру њихове надлежности, као и да по
њима поступају.
Имајући у виду да је Савез атлетских ветерана Србије посебно правно
лице учлањено у САС као придружени члан САС, као и да такав има своје
органе који су обавези да воде дисциплинске пријаве против чланова
САВС, а који су поднели чланови САВС, или органи унутар САВС,
Дисциплинска Комисија САС сходно члану 41 став 1 тачка 3, није
надлежна за вођење дисциплинског поступка против горе наведених
лица, те УО САС овом Одлуком потврђује одлуку Дисциплинске Комисије
САС. Напомињемо да САВС не учествује у систему атлетског спорта,
њихова такмичења нису саставни део календара САС, и као такви
чланови САВС не подлежу одговорности из одредаба овог Правилника.
Упућује се Радуловић Радован, подносилац пријаве да се обрати
Дисциплинској Комисији САВС, или спортском инспектору у оквиру
Министарства спорта, а посебно имајући у обзир терет који се ставља на
лица против које је покренута дисциплинска пријава.
Одлуку доставити:
• Радуловић Радовану, подносиоцу жалбе
• Архиви САС

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

