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Година 2013. обиловала је међународним такмичењима на којима су наши 
репрезентативци учествовали и освојили доста медаља. Тачније, Србија је 
освојила бар по једну медаљу на свим међународним такмичењима на којима 
је учествовала, што је успело само највећим европским силама као што су 
Велика Британија, Француска, Италија... Успех наших атлетичара одјекнуо је у 
нашој земљи и коначно смо пробудили јавност, поготово након медаља Иване 
Шпановић и Емира Бекрића на СП у Москви. Све детаље о наступу и резултатима 
наших атлетичара можете да погледате у извештају савезног капитена.  

Поред резултатског успеха атлетике, поносни смо на организацију највећег 
такмичења у историји Србије – Европског првенства у кросу. Поменуто 
такмичење смо организовали 08.12.2013. године, на концертном простору на 
Ушћу и том приликом учестваво је рекордан број земаља и учесника. У самој 
организацији такмичења учествовало је 280 волонтера и 120 ангажованих лица. 
Ово такмичење је од стране свих релевантних светских и европских атлетских 
институција проглашено за најбоље организовано у историји Европских кросева. 
Поред тог такмичења, у сарадњи са Светском атлетском федерацијом, 09. 
септембра смо у хотелу Хајат у Београду организовали први Светски семинар за 
крос трчање. Семинару је присуствовало 60 страних и 30 домаћих делегата. У 
сарадњи са Републичким заводом за спорт, у ВИП клубу на Ушћу за време 
такмичења и у Хајату за време семинара, постављена је изложба „Историја крос 
трчања у Србији“. Атлетски савез Србије је поводом Европског првенства у кросу 
први пут, од свих спортова у нашој земљи, посебну пажњу обратио на екологију и 
заштиту животне средине. У склопу пројекта „Еко атлетика“ остварили смо 
сарадњу са невладиним организацијама из ове области и спровели низ акција 
по основним школама где смо вршили едукацију деце, делили им едукативне 
флајере и карте за такмичење. На сам дан такмичења имали смо штандове у 
делу где је публика, на којима смо спровели радионице за најмлађе. 

Календар домаћих такмичења је у потпуности реализован што се може видети и 
у извештају комесара за такмичења. Поред домаћих такмичења АСС је у 
сарадњи са АК „Пролетер“ Зрењанин, у марту 2013. Године, организовао 
Првенство Балкана у кросу.  

И у 2013. Години, наставили смо са пројектом ИААФ „Дечија атлетика“. Драгутин 
Топић је именован за координатора тог пројекта испред АСС. Клубовима по 
Србији смо поделили још 10 комплета специјално дизајниране опреме за тај 
пројекат и обавезали их да спроведу пројекат по школама у њиховом подручју. 

На атлетској дворани која је у изградњи, у 2013. години завршена је арматура и 
дрвена оплата за поставку стазе. Након тога АСС је позвао госп. Валерија 



Букрејева који је сертификован од стране ИААФ за стручну поставку атлетских 
стаза, како би објекат по завршетку што лакше добио сертификат. Након што је 
он установио да је арматура и оплата добро одрађена, избетонирана је подлога 
за стазу и лучне кривине. За 2014. годину је планирано покривање и затварање и 
стављање у функцију, за чију реализацију је Министарство омладине и спорта 
обезбедило средства. 

И у овој години настављена је традиција се тиче посета нашим клубовима ради 
успостављања боље комуникације између клубова и локалних самоуправа. То су 
били: Нови Пазар, Рашка, Крушевац, Ниш, Јагодина, Смедерево, Смедеревска 
Паланка, Шабац, Суботица, Зрењанин и др. У разговорима са руководиоцима 
клубова и градоначелницима, покренули смо разне иницијативе и констатовали 
да без развоја атлетске инфраструктуре нема ни напретка нашем спорту.  

АСС је традиционално организовао Дане атлетике у Крагујевцу, где су на 
дводневном нивоу организована следећа предавања: Место силе и снаге у 
тренингу атлетичара (проф. др. Душан Перић), Пословање атлетских клубова у 
оквирима Закона о спорту (запослени АСС су одржали презентације 
представницима клубова), Медицински показатељи дневне контроле спортске 
форме (доц. Др Дејан Чубрило), Како смо освојили европске и светске медаље 
(тренери освајача медаља), савезни капитен Слободан Поповић је представио 
стручни план и пограм за 2014. годину, Комесар за такмичења је презентовао 
календар за наредну годину, Републички завод за спорт је имао своје 
предавање, као и Антидопинг агенција Србије, Дечија атлетика (Драгутин Топић). 
Првог дана, званичној вечери, предходила су додела признања најуспешнијим 
тренерима по избору Тренерске заједнице Србије. 

Након успешне 2013. године кандидовали смо се за Европско првенство у 
дворани 2017. Канцеларија АСС је обавила први круг кандидатуре који 
подразумева подношење апликационог формулара са мапама Комбанк арене 
у којој је планирано такмичење. 

Током 2013. године генерални секретар као члан Савета Асоцијације балканских 
атлетских федерација учествовао је на 4 седницe АБАФ-а. Ова федерација је 
постала изузетно јака и утицајна, а током прошле године проширила се за још 
три члана: Грузија, Кипар и Словенија, тако да сада броји укупно 15 чланова. 

У извештајном периоду одржано је дванаест (укључујући и телефонске) седница 
УО, којима је председавао председник Веселин Јевросимовић а Одлуке су 
благовремено стављане на сајт АСС, који је уредно ажуриран.    

У априлу месецу, одржана је Изборна скупштина, на којој су једногласно 
реизабрани председник Веселин Јевросимовић и генерални секретар 
Слободан Бранковић.   

 
Слободан Бранковић 

Генерални секретар 


