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На основу чланова 38. и 53. Закона о спорту („Сл. гласник РС“  бр.24/2011), те 

чланова 36. и 96. Статута Атлетског савеза Србије, Скупштина Атлетског 

савеза Србије, на седници одржаној 08. децембра 2011. године, усвојила је 

измене и допуне Статута АСС,  тако да пречишћени текст гласи: 
 

 

С Т А Т У Т  
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Атлетски савез Србије (у даљем тексту: АСС) је национални грански спортски 

савез удружених атлетских спортских организација (спортских удружења и 

спортских привредних друштава), стручних удружења из области атлетике и 

самосталних професионалних спортиста уписаних у регистар Агенције за 

привредне регистре РС и Министарства омладине и спорта РС. 

 

АСС је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација 

атлетских спортских организација (у даљем тексту: атлетски клубови), 

атлетичара, атлетских судија, атлетских стручњака (тренера), стручњака у 

атлетици и других правних и физичких лица чија је делатност везана за 

атлетику, са седиштем на територији Републике Србије. 
 

Члан 2. 
 

АСС основан је 5. септембра 1948. године у Београду. 

Подручје делатности АСС је територија Републике Србије.  
 

Члан 3. 
 

Назив АСС је: Атлетски савез Србије. 

Скраћени назив АСС је: АСС. 

Назив АСС на страном језику (енглеском) је: Athletic Federation of Serbia. 

Седиште АСС је у Београду. 
 

Члан 4. 
 

АСС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

Законом и овим Статутом. 
 

Члан 5. 
 

АСС има печат округлог облика на којем су ћирилицом исписани назив и 

седиште АСС.  
 

АСС има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште 

АСС и остављен простор за број и датум. 
 

АСС има заштићен знак у лику тркача у покрету у бојама заставе и са 

текстом „Атлетски савез Србије“ испод тркача. 
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Члан 6. 

 

Рад АСС је јаван. 
 

Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 

Члан 7. 
 

AСС је члан Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије, а може 

да буде члан и друге спортске организаце и асоцијације у Србији.  
 

АСС је удружени члан међународне асоцијације атлетских федерација 

(International Association of Athletics Federations - IAAF), а преко IAAF и члан 

Европске атлетике.  
 

Атлетски савез Србије препознаје, прихвата, примењује, поштује и придржава 

се важећег Статута, Правила и пропозиција IAAF и Европске атлетике, као и 

свих будућих измена истих. Ово се посебно односи на Анти-допинг правила 

вођење спорова и односе са представницима атлетичара (атлетски 

менаџери).  
 

АСС је члан и Асоцијације балканских атлетских федерација (Association of 

Balkan Athletic Association – ABAF) и као члан прихвата и спроводи сва правила 

ове организације.  
 

АСС може постати члан и других међународних организација, када је то од 

интереса за реализацију циљева и задатака АСС. 
 

Сваки грађанин Србије изабран у Савету IAAF је “de jure“ члан и/или Управног 

одбора Атлетског савеза Србије са пуним гласачким правима. 

 
 

II. ЦИЉЕВИ  АСС 
 

Члан 8. 
 

Основни циљеви   АСС су да:  

1. развија атлетски спорт, односно атлетске активности и делатности у 

Републици Србији; 

2. уређује питања од заједничког интереса за чланове АСС; заступа 

њихове интересе пред државним и другим спортским органима и 

организацијама; учествује у припреми прописа од интереса за чланове 

АСС и даје мишљења на нацрте и предлоге тих прописа; 

3. сарађује и учествује у међународним атлетским активностима, Светске, 

Европске и Балканске атлетске федерације, активностима Олимпијског 

покрета и међународних спортских регионалних организација;  

4. обезбеђује учешће репрезентација Србије, као и клубова и појединаца 

по том основу на међународним такмичењима; 

5. ствара потребне стручне, материјалне и инфраструктурне услове  за 

постизање врхунских спортских резултата, 

6. израђује критеријуме, планира и организује учешће атлетичара Србије 

на  националним и међународним такмичењима; 

7. обезбеђује поштовање и примену светских норми, правила, стандарда 

и мера заштита у атлетском спорту; 
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8. обезбеђује средства за остваривање планираних задатака; 

9. користи средства из развојних и других фондова, међународних 

спортских и других организација и других помоћи и донација; 

10.  предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења       

 атлетског спорта и праћење и упознавање својих чланова са 

 међународним искуствима у области атлетског спорта; 

11.организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању    

 њиховог рада; 

12 организује иновацију знања кадрова у атлетици, посебно руководећих и 

 стручних радника; 

13. ради на јачању спортског морала и спортског духа и олимпијских 

 принципа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим 

 међусобним односима; 

14. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања  

 (годишњих, јубиларних и др) за изузетне атлетске резултате и за 

 допринос  

        развоју и унапређивању атлетског спорта у Републици; 

15.  организује и обезбеђује функционисање јединстевеног информативног 

система за потребе атлетског спорта, и пружа потребне информације 

својим члановима преко сопственог иформативног система и 

повезивањем са одговарајућим информационим системима у земљи 

и иностранству; 

16. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова АСС и 

других заинтересованих правних и физичких лица, ради размене 

искустава, пословног и спортског повезивања и остваривања 

заједничких пословних и спортских интереса; 

17.  пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивањем са   

привредом, увођењем нових метода рада и пословања, прибављањем 

пословних информација и сл. 

18.  спроводи атлетска такмичења на нивоу Републике; 

19. планира и организује међународна атлетска такмичења и атлетске 

манифестације у Републици; 

20.  обезбеђује услове за рад на научно истраживачким и развојним 

пројектима од значаја за атлетски спорт, примену резултата  

истраживања и организује стручне и научне скупове; 

21. припрема стратегију развоја атлетског спорта за петогодишњи период и 

акционе планове за њено спровођење. 

 

Члан 9. 
 

АСС може ради постизања циљева предвиђених чланом 8. овог  Статута, 

основати привредна друштва, агенцију или други законом прописан облик 

организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним 

или физичким лицима. 

 

III. ЧЛАНОВИ АСС И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 10. 
 

Чланови АСС су атлетски клубови, регионални атлетски савези и стручна 

удружења из области атлетике. 
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Чланови АСС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у АСС. 
 

Чланови АСС се уписују у матичну евиденцију чланова АСС. 

 

Члан 11. 
 

Права и обавеза чланова АСС су да: 

1. у оквиру АСС покрећу и разматрају сва питања из делатности АСС у 

циљу унапређења атлетског спорта у Републици; 

2. непосредно или преко својих представника у АСС и облицима 

организовања и рада у АСС, дају предлоге, сугестије и мишљења ради 

доношења одговарајућих одлука, закључака и др. и да траже 

интервенцију АСС код надлежних спортских и државних органа ради 

заштите интереса атлетског спорта у Републици; 

3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању облика организовања и рада 

у АСС; 

4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши АСС у оквиру 

своје делатности; 

5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада 

у АСС и управљају пословима АСС; 

6. дају АСС информације и податке које он од њих тражи ради обављања 

законом и Статутом предвиђених послова и задатака; 

7. уредно плаћају АСС чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад 

АСС; 

8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски 

дух; 

9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака уређених 

Статутом, другим актима АСС и одлукама органа АСС; 

10.  учествују у стручним активностима АСС; 

11.  оставрују увид у рад АСС и његових органа; 

12.  учествују у утврђивању плана и програма рада АСС; 

13.  испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима АСС. 
 

Члан 12.  
 

Атлетски клуб је спортска организација која има атлетичаре и која је 

основана ради бављења атлетским спортским активностима. 

 

Атлетски клуб се оснива у одговарајућем облику организовања, у складу са 

Законом о спорту. 

 

 

Члан 13. 
 

Атлетски клуб постаје члан АСС ако: 

1. има решење о регистрацији издато од надлежних државних органа; 

2. потпише приступницу; 

3. уз приступницу достави Статут клуба усаглашен са Статутом АСС; 

4. да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта АСС; 

5. уплати годишњу чланарину, у висини утврђену одлуком Управног одбора 

АСС. 
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Пријем у чланство АСС потврђује Управни одбор АСС. 
 

Атлетски клуб који је постао члан АСС има право и обавезу да учествује на 

такмичењима у организацији АСС. 
 

Атлетски клуб треба да у периоду од 1 (једне) такмичарске године наступи 

најмање на једном националном атлетском такмичењу (првенству или купу) у 

било којој конкуренцији, да не би изгубио право на чланство у АСС. 
 

Члан 14.  
 

У АСС могу се по захтеву учланити и организације за обављање спортске 

делатности, професионална и стручна удружења, савези и друге 

организације које својом активношћу и делатнoшћу унапређујy рад АСС, 

односно његових чланова. 

 

Одлуку о пријему у чланство АСС организација из става 1. овог члана доноси 

Управни одбор АСС. 

 

 

Члан 15. 
 

Својство члана АСС престаје: 

1. престанком рада члана; 

2. на писмени захтев члана; 

3. одлуком надлежног органа АСС. 
 

Престанак рада члана АСС се утврђује на основу одлуке надлежног органа 

којом је члан брисан из одговарајућег регистра. 
 

Управни одбор АСС може донети одлуку о престанку својства члана АСС у 

случају теже повреде обавеза утврђеним Законом, Статутом и другим општим 

актима АСС, у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности, и када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене 

Статутом за пријем у чланство АСС. 
 

На Одлуку Управног одбора АСС о престанку својства члана АСС, члан АСС 

може поднети жалбу Скупштини АСС. Одлука Скупштине АСС по жалби је 

коначна. 
 

Члан 16. 
 

Члан АСС одговара за своје обавезе према АСС које су настале пре 

престанка својства члана АСС. 
 

Престанком својства члана АСС престаје и мандат представницима члана у 

органима и радним телима АСС. 
 

Престанком својства члана АСС престаје и право организовања атлетских 

такмичења под покровитељством АСС. 
 

Атлетичари који су били чланови атлетског клуба коме је престало својство 

члана АСС могу се учланити, односно закључити уговор са неким другим 

атлетским клубом чланом АСС, на начин и под условима утврђеним 

Правилником о регистрацији и преласку атлетичара из клуба у клуб.  
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Члан 17. 
 

Атлетичари учествују у раду АСС преко својих атлетских клубова. 
 

Атлетски клуб и атлетичар закључују, у складу са Законом o спорту , уговор 

којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 
 

Члан 18. 
 

Атлетски клуб је у обављању атлетских спортских активности обавезан да 

обезбеди услове за безбедно бављење атлетичара атлетским активностима, 

атлетске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију 

стручног рада и вођење базичних евиденција. 
 

Члан 19. 
 

АСС утврђује услове преласка атлетичара из једног атлетског клуба у други, а 

нарочито: 

1. режим преласка (рокови, начин регистровања и др); 

2. накнаду атлетичару; 

3. накнаду која припада атлетском клубу из којег долази атлетичар од 

стране атлетског клуба у који прелази; 

4. санкције према атлетском клубу који не исплати утврђену накнаду. 
 

Прелазак атлетичара којем је истекао уговор, односно који има право да 

промени клуб у складу са правилима АСС из једног атлетског клуба у други, 

није условљен плаћањем накнаде из ст.1 т. 3. овог члана. 
 

Нема право на накнаду из става 1. т.3. овог члана атлетски клуб чијом 

кривицом је превремено раскинут уговор са атлетичарем. 
 

Члан 20. 
 

У саставу АСС као јединствен систем атлетског спорта у Републици Србији 

функционишу регионални атлетски савези : Атлетски савез Војводине,  

Атлетски савез Косова и Метохије, Атлетски савез Централне Србије и 

Атлетски савез Београда. 
 

Одлуку о пријему новог регионалног атлетског савеза доноси Скупштина АСС 

на предлог УО АСС након испуњења услова за пријем. 
 

Регионални атлетски савез се може примити у АСС када се испуне следећи 

услови за пријем: 

1. закључен писмени споразум о формирању Савеза најмање 10 (десет) 

спортских удружења који су регистровани у Агенцији за привредне 

регистре РС и Министарству за омладину и спорт РС, са седиштима на 

територији која чини јединствену целину; 

2. постојање лиценциране инфраструктуре за одржавање националног 

првенства у било којој старосној категорији; 

3. има обезбеђена финансијска средства одрживог развоја Савеза. 
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Члан 21. 
 

Регионални атлетски савез, чланови АСС, као координациони савез спортских 

организација на једној јединственој територијалној целини, у остваривању  

 

 

циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, 

доноси и реализује програме развоја атлетског спорта на територији 

регионалног савеза, организују и воде такмичења на регионалном нивоу и 

остварују друге циљеве и задатке АСС на територији регионалног савеза. 
 

Организација и рад регионалних атлетских савеза уређује се Статутима тих 

савеза, у склaду са Законом о спорту РС, Статутом и другим општим актима 

АСС. 
 

IV. АТЛЕТСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 22. 
 

АСС је организатор атлетских такмичења из такмичарског програма АСС и 

контролор (верификатор) свих атлетских такмичења на територији АСС.  
 

АСС може бити покровитељ атлетских и осталих спортских такмичења на 

територији Републике. 
 

Члан 23. 
 

У такмичарском програму АСС могу учествовати само клубови, чланови АСС. 
 

Члан 24. 
 

АСС утврђује правила и услове за организовање атлетских спортских 

такмичења на нивоу Републике Србије и учешће на њима у складу са 

правилима IAAF. 
 

Члан 25. 
 

Управни одбор АСС може установити потпун или делимичан систем 

лиценцирања (атлетских клубова, атлетичара, тренера, судија и сл.) као услов 

за учешће на атлетским такмичењима које се организују од стране АСС у 

складу са Законом о спорту. 
 

Члан 26. 
 

Организатор атлетских такмичења је дужан да осигура његово несметано и 

безбедно одржавање, и предузме мере прописане законом и правилима 

АСС. 
 

Атлетско такмичење може да се организује уколико организатор има 

обезбеђене услове предвиђене правилима АСС у погледу објеката, односно 

простора, опреме, стручних и других радника, у складу са Законом о спорту. 
 

Атлетски клубови и атлетичари могу да учествују на атлетским такмичењима у 

организацији АСС или под његовим покровитељством ако испуњавају услове 

утврђене Законом о спорту и Правилима АСС. 
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Члан 27. 
 

АСС активно учествује у организовању атлетских школских спортских 

такмичења у Републици. 

 

 

V. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АСС 

 

Члан 28. 
 

Атлетским савезом Србије управљају њени чланови преко својих 

представника у органима АСС и облицима организовања АСС. 
 

 

Члан 29. 

Органи АСС су: 

1. Скупштина АСС 

2. Управни одбор АСС 

3. Надзорни одбор АСС 

4. Председник АСС 

5. Генерални секретар АСС 
 

1. Скупштина АСС 
 

Члан 30. 
 

Скупштина је највиши орган АСС. 
 

Члан 31. 
 

Чланове Скупштине АСС бирају: надлежни органи атлетских клубова; 

Скупштине Атлетског савеза Војводине, Атлетског савеза Косова и Метохије, 

Атлетског савеза Београда и Атлетског савеза централне Србије; надлежни 

органи удружења атлетских судија, тренера и ветерана и одговарајући 

органи других организација чланова АСС. 
 

Члан 32. 
 

Скупштину сачињавају по један делегирани члан: 

• свих регистрованих атлетских клубова, који су у претходној години, 

имали учешће на званичним такмичењима (првенству или Купу) у 

организацији АСС, 

•  Регионалних атлетских савеза: Војводине, Београда, централне Србије  

и Косова и Метохије; 

• струковних атлетских организација (тренерске и  судијске); 

• савеза атлетских ветерана Србије. 
 

Пре заказивања седнице Скупштине АСС, Управни одбор АСС на основу 

Књиге чланова АСС и извештаја са националних такмичења (првенства и 

Купа) усваја списак организација и органа који делегирају своје чланове у 

Скупштину АСС.  
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Члан 33. 
 

Чланови Скупштине бирају се на време од четири године и могу бити поново 

бирани. 
 

Члан 34. 
 

Мандат чланова Скупштине престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. ако поднесе оставку или умре; 

2. ако буде опозван због непридржавања одредаба Статута и других 

општих аката АСС и неприсуствовања седницама Скупштине АСС; 

3. услед престанка рада члана АСС кога представља; 

4. ако буде осуђен за кривична дела против привреде, имовине и 

службене дужности, као и за кривична дела: тешко убиство, тешка 

крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано 

коришћење кредита и друге погодности, изнуде, уцене и зеленаштва, 

као и за кривична дела прописана законом који се односи на 

спречавање насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама. 
 

Уколико члану Скупштине мандат престане пре истека времена на које је 

изабран, надлежни орган ће изабрати другог члана на период до истека 

мандата члана коме је престао мандат. 
 

Члан 35. 
 

Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају 

интересе АСС у целини. 
 

Члан 36. 

 

Скупштина АСС усваја: 
 

1. Статут АСС; 

2. Измене и допуне Статута АСС; 

3. Пословник о раду Скупштине АСС; 

4. Програм рада АСС, 

5. Финансијске извештаје АСС; 

6. Завршни рачун АСС;  

7. Годишњи извештај о раду АСС и његових органа; 

8. Одлуку о располагању непокретностима АСС; 

9. Одлуку о статусним променама; 

10. Одлуку о престанку рада АСС; 

11. Ставове и даје смернице за рад органима и телима АСС; 

12. Стратегију развоја атлетског спорта и акциони план за њено    

спровођење; 

13. Извештаје о раду органа и радних тела Скупштине АСС; 

14. Кодекс и друга правила понашања; 

15. Одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа 

 АСС; 

16. Одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом. 
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Скупштина АСС бира: 

1. председника, подпредседнике и чланове Управног одбора АСС, 

2. председника и чланове Надзорног одбора АСС, 

3. генералног секретара АСС. 
 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије и 

друга радна тела. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг 

и састав. 
 

Члан 37. 
 

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном 

годишње. 
 

Скупштину сазива Председник АСС. 
 

Ванредна Скупштина АСС се обавезно сазива на захтев Управног одбора, 

Надзорног одбора или најмање 1/3 чланова Скупштине АСС. 
 

Члан 38. 
 

Радом Скупштине руководи радно председништво кога чини председник АСС 

и два члана радног председништва. 
 

Председник и потпредседници АСС имају право гласа при одлучивању у 

Скупштини АСС, само ако су чланови Скупштине АСС. 

 

Члан 39. 
 

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине 

чланова Скупштине АСС. 
 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
 

Скупштина доноси одлуке о доношењу новог статута или изменама и 

допунама статута и статусним променама  већином од укупног броја 

чланова Скупштине АСС, а одлуку о престанку рада АСС двотрећинском 

већином од укупног броја чланова Скупштине АСС. 

 

Члан 40. 
 

Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине АСС. 

 
2. Управни одбор АСС 

 

Члан 41. 
 

Управни одбор АСС  је орган управљања АСС. 
 

Члан 42. 
 

Управни одбор броји 13 чланова. 
 

Председник АСС је по функцији председник Управног одбора АСС. 
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Члан 43. 
 

Скупштина АСС бира 12 (дванаест) чланова  Управног одбора АСС  из реда 

истакнутих атлетичара, атлетских стручњака, стручњака у атлетици и 

привредника, на предлог председника УО АСС, тако да структура чланова  

 

 

Управног одбора АСС обезбеђује заступљеност свих области атлетског 

спорта у Републици и одговара структури чланства АСС. 
 

Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини АСС. 
 

Члан 44. 
 

Чланови Управног одбора АСС бирају се на време од четири године и могу 

бити поново бирани. 

 

 

Члан 45. 
 

Мандат члана Управног одбора АСС престаје пре истека времена на који је 

изабран: 

1. ако поднесе оставку; 

2. ако га опозове Скупштина АСС због непридржавања Статута и других 

аката АСС, односно због неуредног присуствовања седницама 

Управног одбора; 

3. ако умре; 

4. ако буде осуђен за кривична дела против привреде, имовине и 

службене дужности, као и за кривична дела: тешко убиство, тешка 

крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано 

коришћење кредита и друге погодности, изнуде, уцене и зеленаштва, 

као и за кривична дела прописана законом који се односи на 

спречавање насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама. 
 

Члан 46. 
 

Управни одбор АСС: 

1. утврђује предлог Статута АСС и предлоге општих аката које доноси 

Скупштина АСС, предлог програма рада АСС и предлог финансијског 

плана АСС; 

2. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др. од значаја за 

АСС и чланове АСС; 

3. доноси општа акта АСС чије доношење није у надлежности Скупштине 

АСС, и то:  

• Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга, 

• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности,  

• Правилник о организацији АСС, 

• Правилник о раду,  

• Правилник о систематизацији радних места у АСС,  

• Правилник о преласку атлетичара, 

• Правилник о атлетским такмичењима АСС,  

• Правилник о наградама и признањима, и др; 
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•  

4. одлучује о стицању и престанку чланства у АСС; 

5. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних 

такмичења; 

6. доноси Календар и Правила за атлетска такмичења и Правилиник о 

допинг контроли и надгледа спровођење атлетских такмичења на нивоу 

Републике; 

7. одлучује о месту одржавања међународних такмичења у организацији 

АСС и непосредном организатору такмичења; 

8.  именује руководство атлетских репрезентација Србије за међународна 

такмичења и разматра извештаје руководства са тих такмичења;  

9. именује и разрешава представнике АСС у Олимпијском комитету 

Србије и међународним спортским организацијама, односно 

предлаже кандидате за избор у органе међународних атлетских   

организација.  

10. одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених  

одлука  

      органа и именованих лица АСС; 

11.  верификује атлетске рекорде Србије; 

12.  додељује награде и признања АСС;  

13. усваја развојне и научноистраживачке пројекте; 

14. врши друге послове из делатности АСС који нису у делокругу 

Скупштине     

  АСС. 
 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може 

образовати комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, 

односно радног тела утврђује се њен делокруг и састав.  
 

Представници комисија и радних тела учествују на седницама УО АСС, без 

права гласа, када је  на дневном реду материја из њиховог делокруга. 

 

Члан 47. 
 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање 

4 пута годишње. 
 

Управни одбор сазива Председник АСС. 
 

Управни одбор се обавезно сазива на захтев: 

• надзорног одбора, 

• најмање три члана Управног одбора, 

• генералног секретара АСС. 
 

Члан 48. 
 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
 

Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од 

укупног броја чланова Управног одбора. 

 

Члан 49. 
 

Рад Управног одбора АСС  уређује се Пословником о раду УО АСС. 
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3. Надзорни одбор АСС 

 

Члан 50. 
 

Надзорни одбор АСС је надзорни орган АСС који врши надзор спровођења 

Статута и других општих аката АСС, контролу материјално-финансијског 

пословања АСС и његове Стручне службе. 

 

Члан 51. 
 

Надзорни одбор АСС броји три члана које бира Скупштина АСС из реда 

својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог Управног 

одбора. 
 

Надзорни одбор бира из овог састава председника Надзорног одбора. 
 

Члан 52. 
 

Надзорни одбор подноси Скупштини АСС извештај о питањима из свог 

делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду 

АСС. 
 

Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из свог 

делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања завршног рачуна. 
 

Члан 53. 
 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 

Надзорног одбора. 
 

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду надзорног одбора. 

 

4. Председник АСС 

 

Члан 54. 
 

Председника АСС на предлог Управног одбора АСС бира Скупштина АСС из 

реда истакнутих атлетичара, атлетских стручњака, стручњака у атлетици или 

привредника. 
 

Председник АСС бира се на време од четири године и може бити поново 

биран на исту функцију. 
 

Председник АСС за свој рад одговара Скупштини АСС. 
 

Члан 55. 
 

Председник АСС: 

1. представља АСС; 

2. руководи радом АСС и усклађује активности органа АСС; 

3. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор 

АСС; 

 



 14 

 

4. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним   

 државним органима и другим органима и организацијама; 

5. остварује сарадњу са атлетским  савезима страних земаља и другим   

међународним спортским  организацијама и савезима; 

6. предлаже именовање Генерални секретара АСС; 

7. одобрава службена путовања у иностранство; 
 

Председник АСС одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на 

Генералног секретара АСС  и друга руководећа лица. 

 
5. Потпредседник АСС 

 

Члан 56. 
 

АСС  може  имати  до два потпредседника  које  бира  Скупштина  АСС  на  

предлог председника АСС, и који су уједно чланови УО АСС.  
 

Број потпредседника АСС утврђује Скупштина АСС, на предлог председника 

АСС. 
 

Потпредседник АСС кога одреди председник АСС замењује председника 

АСС у свим правима и обавезама за време његовог одсуствовања. 

 

Члан 57. 
 

Потпредседник АСС се бира из реда истакнутих атлетичара, атлетских 

стручњака, стручњака у атлетици или привредника. 
 

Потпредседник АСС бира се на време од четири године и може бити поново 

биран на исту функцију. 

 
6. Генерални секретар АСС 

 

Члан 58. 
 

Генерални секретар АСС је законски заступник АСС. 

 

Генерални секретар обавља послове у вези спровођења одлука и закључака 

органа АСС, наредбодавац је за извршење финансијског плана АСС и 

одговоран је за законитост рада и пословања АСС. 
 

Генерални секретар АСС: 

1. заступа АСС у имовинским и другим правним пословима;  

2. организује и контролише обављање стручних послова у АСС и 

предузима мере за унапређење тих послова; 

3. одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено 

путовање у иностранство; 

4. стара се о припремама седница органа АСС и о извршавању одлука и 

других аката тих органа; 

5. по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у 

Стручној служби АСС, остварује сарадњу са Организацијом синдиката 

радника Стручне службе, у складу са законом и Општим колективним  
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     уговором и закључује појединачни колективни уговор у складу са 

Законом; 

6. има права, овлашћења и одговорности пословодног органа 

организације, у складу са законом и другим прописима којим се 

уређује радни однос; 

7. обавља послове које на њега пренесе председник АСС; 

8. учествује у раду органа АСС, без права одлучивања; 

9. предлаже Управном одбору Правилник о организацији АСС и 

систематизацији радних места у Стручној служби АСС; 

10.  обезбеђује несметан рад Сталне арбитраже АСС и извршавање њених  

одлука, 

11.  обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима 

АСС. 
 

Генерални секретар АСС може одређене послове из свог делокруга пренети 

и на друга  лица. 
 

Члан 59. 
 

Генерални секретар АСС именује се из реда истакнутих атлетичара, 

атлетских стручњака, стручњака у атлетици и привредника, на предлог 

председника АСС. 

За Генералног секретара АСС може да буде именовано лице које: 

1. има високу стручну спрему; 

2. има три године радног искуства у високој стручној спреми; 

3. поседује знање једног страног језика; 

4. има стручне и организационе способности за обављање руководећих 

 послова; 

5. има искуство у друштвено-спортским активностима у атлетском спорту; 

6. познаје текуће проблеме и проблеме развоја атлетског спорта у 

Републици Србији. 
 

Члан 60. 
 

Генерални секретар АСС именује се на време од четири године и може бити 

поново именован на исту функцију. 

Генерални секретар АСС  за свој рад одговара  Скупштини АСС и 

председнику АСС. 
 

Члан 61. 
 

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних 

стручних послова, Генерални секретар АСС може у консултацији са 

председником АСС, именовати саветнике АСС за поједине стручне области. 
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VI. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У АСС 

  

1. Стручни савет АСС 

 

 

 

Члан 62.  
 

У АСС се образује Стручни савет, као стручно консултативно тело Управног 

одбора АСС. 

 

Стручни савет АСС разматра сва стручна питања од значаја и интереса за 

све чланове АСС и о томе даје мишљење  Управном одбору АСС ради 

изграђивања ставова и доношења одлука. 
 

Члан 63. 
 

Број чланова и делокруг рада Стручног савета уређује се посебном одлуком 

Управног одбора АСС. 

Чланове Стручног савета бира Управни одбор АСС. 

 
2. Специјализовани сервиси и струковне организације 

  

Члан 64.  
 

За пружање помоћи и одређених услуга члановима АСС, у АСС се могу 

образовати одређени специјализовани сервиси (центри, школе, кампови и 

сл.). 
 

Специјализоване сервисе оснива Управни одбор АСС посебном одлуком. 
 

За услуге специјализованих сервиса Управни одбор, односно председник 

АСС по овлашћењу Управног одбора, може утврдити посебне накнаде. 
 

Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се општим актом, 

који доноси Управни одбор АСС. 
 

Члан 65. 
 

У оквиру АСС делују: 
 

 1. Заједница атлетскиих судија Србије; 

 2. Заједница атлетских тренера Србије; 
 

Састав, начин избора и делокруг рада струковних Заједница утврђује се 

њиховим нормативним актима који морају да буду у складу са Законом о 

спорту РС, Статуту АСС и другим општим актима АСС. 
 

 

3. Комисије, радна тела и именована лица 

 

Члан 66.  
 

У циљу обезбеђивања функционисања атлетских такмичења у складу са 

општим актима АСС и поштовања обавеза утврђених општим актима АСС од  
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стране чланова АСС, у АСС се формирају, односно именују: 
 

• Дисциплинска комисија АСС, 

• Такмичарска комисија АСС или комесар за такмичење АСС, 

• Комисија за безбедност АСС или менаџер за безбедност АСС. 
 

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника, надлежности 

Дисциплинске комисије, начин вођења поступка и санкције које се могу 

 

изрећи, утврђују се Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности чланова АСС. Чланове Дисциплинске комисије именује УО 

АСС. 
 

Број чланова, делокруг рада и начин рада Такмичарске комисије 

АСС,односно комесара за такмичење АСС утврђује се посебном одлуком 

Управног одбора АСС. Чланове Такмичарске комисије АСС, односно 

комесара за такмичење АСС именује Управни одбор АСС.  
 

Број чланова, делокруг рада и начин рада Комисије за безбедност АСС, 

односно менаџера за безбедност АСС утврђује се посебном одлуком 

Управног одбора АСС. Чланове Комисије за безбедност АСС, односно 

менаџера за безбедност АСС именује Управни одбор АСС.  

 
VII. АТЛЕТСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ 

 

Члан 67.  
 

За учешће на атлетским такмичењима формирају се: 

1. мушка и женска сениорска репрезентација Србије, 

2. мушка и женска јуниорска репрезентација Србије, 

3. мушка и женска мл. сениорска репрезентација Србије, 

4. мушка и женска мл. јуниорска ререзентација Србије, 

5. друге атлетске репрезентације Србије. 
 

О такмичењима за атлетску репрезентацију Србије води се посебна 

евиденција. 
 

Члан 68.  
 

Ознаке и симболе атлетске репрезентације Србије, атлетичари могу носити 

само на такмичењима за атлетску репрезентацију Србије. 

 

Члан 69.  
 

Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе атлетског 

репрезентативца Србије утврђује Управни одбор АСС. 

 

Члан 70.  
 

У атлетској репрезентацији Србије може да учествује само регистровани 

атлетичар члан АСС. 
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Члан 71.  
 

Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје 

обавезе према атлетској репрезентацији Србије и атлетски тренер, односно 

други атлетски радник који спречава учешће атлетичара у атлетској 

репрезентацији Србије, чине тежи дисциплински прекршај. 

 
 

VIII. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА СПОРТИСТА 

 

Члан 72. 
 

За регистроване спортисте врши се општа и посебна здравствена контрола. 
 

Здравствену контролу врше здравствене институције, односно завод надлежан 

за спорт и медицину спорта. 
 

Утврђивање здравствене способности спортисте који учествује у спортским 

такмичењима врши се у матичним атлетским клубовима спортисте. 
 

Ни један спортиста се не може укључити у такмичење без потврде о 

здравственој способности за такмичење, у складу са Законом о спорту РС и  

прописима Здравствене комисије или надлежних тела АСС. 
 

Члан 73. 
 

Свим спортистима ја забрањено коришћење недозвољених стимулативних 

средстава у спорту: стимулативних средстава, допинга и дроге, како на 

такмичењима тако и ван такмичења. 
 

Под допингом се подразумева свака недозвољена активност утврђена 

Законом о спречавању допинга у спорту РС. 
 

Спортски радници и стручњаци у атлетском спорту дужни су да предузимају 

активне мере на сузбијању коришћења недозвољених стимулативних 

средставау спорту, допинга и дроге. 

 

Члан 74. 
 

Управни одбор АСС утврђује програм антидопинг деловања у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту и именује лице одговорно за надзор 

над спровођењем мера за спречавање допинга. 
 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 

одредбама Закона о спречавању допинга у спорту.  
 

За кршење антидопинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће 

мере, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и нормативних 

аката АСС. 
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IX. СТРУЧНА СЛУЖБА АСС 
 

Члан 75.  
 

За обављање стручних, административних и помоћних послова АСС има 

Стручну службу. 
 

Обављање одређених послова АСС може поверити одговарајућим стручним 

појединцима, институцијама и организацијама. 
 

 

Члан 76.  
 

Стручна служба АСС обавља: послове на спровођењу Статута, одлука, 

закључака и других аката органа АСС и облика организовања и рада у АСС, 

припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката 

АСС, организује активности и извршава послове из делатности АСС и обавља 

друге послове. 
 

Организација и рад Стручне службе АСС уређује се Правилником о 

организацији АСС и систематизацији радних места у АСС. 
 

Члан 77.   
 

У обављању својих послова Стручна служба АСС сарађује са стручним 

службама чланова АСС. 
 

Члан 78.  
 

Пословима Стручне службе АСС руководи Генерални секретар АСС. 
 

Члан 79.  
 

Радници стручне службе АСС у складу са пословима које обављају, имају 

право на одговарајућу зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и 

одговорности по основу рада, а  у складу са Законом о раду РС. 

 

Члан 80.  
 

Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи 

за радна места у Стручној служби АСС, опис послова, број извршилаца, као 

захтев у погледу стручне спреме и други услови за обављање послова и 

задатака. 
 

X. САРАДЊА 
 

Члан 81.  
 

АСС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са атлетским 

организацијама и атлетским савезима страних земаља, као и са 

одговарајућим међународним спортским организацијама, и у том циљу, 

сарађује са њима. 
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У остваривању сарадње, АСС организује посете својих представника и 

атлетских делегација, организацијама из става 1. овог члана, као и 

представнике тих организација АСС. 
 

Члан 82.  
 

У остваривању својих циљева, АСС сарађује са: другим републичким и 

регионалним савезима у области спорта; организацијама за обављање 

спортске делатности; државним органима и организацијама и органима и 

организацијама јединица локалне самоуправе; другим заинтересованим 

организацијама и појединцима. 

 

 
 

XI. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА АСС 

 

Члан 83.  
 

Средства за рад АСС образују се од доприноса и чланарина његових 

чланова, од накнада за услуге, прихода сопствених привредних друштва и  

организација, прилога донатора и спонзора, средстава из државног буџета и 

других извора у складу са Законом. 
 

Члан 84.  
 

Износ, начин плаћања и рокове плаћања: доприноса, чланарине, котизације и 

стартнине на атлетским такмичењима утврђује Управни одбор АСС. 
 

Члан 85.  
 

За реализацију посебних активности из програма рада Савеза, АСС може да 

удружује средства за финансирање тих активности са регистрованим 

спортским и привредним организацијама и о томе се закључује  Уговор којим 

се прецизирају међусобна права и обавезе. 
 

Члан 86.  
 

Материјално-финасијско пословање и евиденција средстава АСС, уређује 

се са посебним општим актом АСС. 
 

 

XII. ЈАВНОСТ РАДА АСС 

 

Члан 87.  
 

Јавност рада АСС обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других 

скупова у АСС, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са 

средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања. 
 

АСС може имати своје гласило. Назив  и  садржај гласила утврђује Управни 

одбор АСС. 
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Члан 88.  
 

Органи и тела АСС могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, 

када се разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
 

Члан 89.  
 

АСС редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и 

предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у АСС, 

и актуелним дешавањима у атлетском спорту, путем средстава јавног 

информисања или издавањем посебних информација и билтена. 
 
 

Члан 90.  
 

Представник АСС који даје податке и информације у вези са радом АСС 

одговоран је за њихову тачност. 
 

Ставове АСС, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само 

изабрани функционери АСС. 

 

XIII. РЕШАВАЊЕ МЕЂУСОБНИХ СПОРОВА 

 

Члан 91.  
 

Спорове између чланова АСС из њихових међусобних односа и спорове 

између АСС и његових чланова у вези спровођења Статута и општих аката 

АСС  решава стална спортска арбитража при Олимпијском комитету 

Србије. 
 

Члан 92.  
 

Одлука сталне спортске арбитраже ОКС је коначна за учеснике спора. 

 
XIV. ОПШТИ АКТИ АСС 

 

Члан 93.  
 

Општи акти АСС су Статут АСС, правилници, пословници, развојни и 

стратегијски планови и програми, препоруке, ставови, смернице и слично, 

које у вршењу својих послова доносе органи и облици организовања и рада у 

АСС. 
 

Кад на општи начин уређују одређена питања, општи акти су и одлуке и 

закључци органа АССи облика организовања и рада АСС. 

 

Члан 94. 
  

Иницијативу за доношење Статута АСС, односно за његове измене и допуне 

може дати Управни одбор, Надзорни одбор, председник АСС, Генерални 

секретар АСС, облик организовања и рада у АСС и чланови АСС. 
 

О иницијативи за доношење Статута, односно за његове измене и допуне 

разматра Управни одбор АСС, у року од 30 дана од дана подношења 
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иницијативе. Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује Нацрт 

Статута, односно Нацрт измена и допуна Статута и организује јавну расправу 

међу члановима АСС. Јавна расправа траје 30 дана од дана достављања 

материјала на расправу. 
 

У року од 30 дана од окончања расправе, Управни одбор АСС утврђује 

предлог Статута, односно измена и допуна Статута АСС и доставља га 

Скупштини АСС на усвајање. 
 

 

Члан 95.  
 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора 

АСС могу дати Надзорни одбор, председник АСС, Генерални секретар АСС, 

облици организовања и рада у АСС и чланови АСС. 
 

Члан 96.  
 

Општи акти АСС ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако 

је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на 

снагу. 
 

Одлуком о доношењу општег акта АСС  одређује се начин његовог 

објављивања. 
 

Члан 97.  
 

Општи акти чланова АСС морају бити у сагласности са општим актима АСС. 

У случају несагласности одредбе општег акта члана АСС са одредбом 

општег акта АСС непосредно се примењује одредба општег акта АСС. 
 

Члан 98.  
 

У случају несагласности општег акта АСС и овог Статута примениће се 

одредбе Статута АСС. 

 

XV. ЕВИДЕНЦИЈЕ У АСС 

 

Члан 99.  
  

АСС и чланови АСС  (спортска удружења, Регионални атлетски савези и 

струковна удружења) воде матичне евиденције својих чланова, спортских 

објеката, врхунских атлетичара, атлетских стручњака и атлетских резултата, у 

складу са Законом о спорту РС и Правилником о књизи чланова АСС. 
 

Члан 100.  
 

Чланови АСС су дужни да се упишу у матичне евиденције које води 

Министарство омладине и спорта РС и Агенција за привредне регистре РС  и 

да се у случају измена и допуна података или престанка рада истима то 

пријаве. По добијању акта од државног органа чланови АСС су дужни да исти 

(копију) доставе канцеларији АСС у року од 7 (седам) дана пријема истог. 

 

 



 23 

 
XVI. ПРЕСТАНАК РАДА АСС 

 

Члан 101.  
 

АСС престаје са радом под условима утврђеним Законом о спорту. 
 

 

Одлуку о престанку рада АСС доноси Скупштина АСС, када се претходно ¾ 

(три четвртине) чланова АСС од укупног броја регистрованих чланова АСС 

писменим путем изјасни за престанак рада АСС. 
 

 

Члан 102. 
 

У случају престанка рада АСС, стечена имовина припашће Олимпијском 

комитету Србије. 

 

XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 103.  
 

Општи акти АСС усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест 

месеца од дана ступања на снагу Статута АСС. 

 

Члан 104.  
 

Чланови АСС су дужни да ускладе своју организацију, рад и опште акте са 

овим Статутом у року од шест месеци од дања ступања на снагу овог 

Статута. 

 

Чланови АСС су дужни да ускладе своју организацију, рад и опште акте са  

Законом о спорту РС у року прописаном Законом о спорту РС. 
 

Чланови АСС су дужни да након усаглашавања својих Статута са овим 

Статутом и Законом о спорту доставе  канцеларији АСС један примерак свог 

Статута. 
 

Члан 105. 
 

АСС је правни следбеник Атлетске заједнице Србије и Црне Горе (АЗСЦГ) и у 

правном промету са трећи лицима преузима сва права, обавезе и 

одговорности АЗСЦГ. 
 

  Члан 106. 
 

Органи конституисани по важећем Статуту АСС на дан доношења овог 

Статута АСС, настављају са радом до истека мандата на који су бирани, 

односно именовани. 
 

  Члан 107. 
 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут АСС који је усвојила 

Скупштина АСС на седници одржаној 30. 05. 2007. год, као и измене и допуне 

Статута АСС који су усвојени 26. 06. 2009. год. 
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Члан 108. 
 

Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на званичном сајту 

АСС. 
 

Закључно са 108 (стоосмим) чланом. 

      

У Београду, 08. децембра 2011. 

 
Председник Скупштине АСС,  

Веселин Јевросимовић 


