ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
одржане 14. новембра 2015. године
Седница редовне Скупштине Атлетског савеза Србије одржана је 14. новембра
2015. године, у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу, са почетком у 13.00 часова.
Седницом је председавао Веселин Јевросимовић, Председник Скупштине АСС,
који је пре почетка рада, поздравио све присутне и замолио их да минутом ћутања
одају пошту преминулим колегама-спортским радницима- Михaлић Фрањи, Писић
Борисаву и Лазару Ћировићу.
Након што je једногласно усвојен, седница је одржана према следећем
ДНЕВНОМ РЕДУ

1. Избор
• Верификационе комисије
• Записничара
• Оверача записника
2. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине АСС
3. Извештаји о раду АСС:
• Извештај генералног секретара o раду АСС за 2014. годину
• Извештај о наступима репрезентација на међународним такмичењима
у 2014. години
• Извештај Заједнице атлетских судија Србије за 2014. годину
• Извештаји о материјално финансијском пословању АСС
• Извештај Надзорног одбора АСС
4. Расправа и усвајање Извештаја из тачкe 4.
5. Усвајање предлога Финансијског плана АСС за 2015. годину
6. Разно
Тачка 1.
Скупштина АСС је једногласно усвојила предлог за чланове:
 Верификационе комисије:
- Љубиша Гајић
- Младен Гајић
- Борко Антонић
 Записничарa:
- Ана Луковић
 Оверача записника:
- Александар Мартиновић
- Звонко Лозанчић
У име Верификационе комисије, Љубиша Гајић је поднео Извештај о раду у којем
је утврђено да je на листи укупно 94 делегата Скупштине АСС, од чега је на седници
Скупштине, присутно 62 делегата (списак у прилогу), те да постоји потребан кворум
за рад, а да је за доношење пуноважних одлука потребно да се за одлуку изјасни
32 делегата.
Једногласно је усвојен Извештај Верификационе комисије, који је саставни део
овог Записника, и закључено је да Скупштина АСС, може да настави са радом.
Тачка 2.
Записник са предходне седнице Изборне Скупштине АСС, одржане 25. октобра
2014. године, је једногласно усвојен, без измена и допуна.

Тачка 3.
С. Бранковић, генерални секретар АСС, је образложио извештаје, који су у
писменој форми предходно достављени делегатима.
Члан НО АСС је образложио Извештај Надзорног одбора АСС.
Тачка 4.
Сви Извештаји из тачке 3. Дневног реда, су једногласно усвојени.
Тачка 5.
Скупштина АСС је једногласно усвојила Финансијски план АСС за 2015. годину.
Тачка 6.
Веселин Јевросимовић, Председник АСС нагласио да је за последњих 6 година
учињен значајан помак по питању атлетске инфраструктуре, заступљености
атлетике у медијима, као и популаризацији атлетског спорта, посебно међу
младима. За АСС ће и у наредном периоду приоритети бити развој
инфраструктуре и образовање тренера тј. развој струке. Позвао је клубове да
направе иницијативу и преко АСС подстакну и унапреде сарадњу са локалним
самоуправама. Истакао је добру сарадњу коју је АСС остварио са
Министарством омладине и спорта и Министарством одбране РС, а која је
резултирала завршетком радова на изградњи прве атлетске дворане у Србији. У
оквиру реализације Европског првенства у дворани, чији смо домаћини 2017.
године, атлетски спорт ће добити још једну атлетску стазу, а то ће бити прилика да у
Београд доведемо атлетске звезде.
Председник АСС се захвалио делегатима и затворио седницу.
Скупштина завршила са радом у 14.00 часова.

Оверачи записника:

Записник водила:

______________________
Звонко Лозанчић

________________________
Ана Луковић

______________________
Александар Мартиновић

