
Извештај генералног секретара за период јануар-децембар 2015.  
 

Година 2015. је била веома успешна за наше атлетичаре на свим међународним 
такмичењима. Све резултате са такмичења можете да нађете у извештају 
савезног капитена, а посебно треба да издвојимо златну медаљу Иване 
Шпановић и сребрну медаљу Асмира Колашинца на Европском првенству у 
дворани, у Прагу и бронзану медаљу Иване Шпановић на Свeтском првенству у 
Пекингу. 

На Европском првенству у Прагу делегацији АСС су се придружили 
градоначелник Синиша Мали, представник Волксвагена Милан Лазић, градски 
секретар за спорт Славко Гак и представник Министарства омладине и спорта 
Богдан Кнежевић. АСС је у Прагу организовао коктел за 120 званица из Европске 
атлетике и осталих националних атлетских савеза, где је одржао презентацију 
Београда и плана за организацију Европског првенства 2017 године у Комбанк 
арени. 

Календар домаћих такмичења је у потпуности реализован, што се може видети и 
извештају комесара за такмичења. Атлетски савез Србије је организовао 
међународно такмичење Првенство Балкана за млађе јуниоре у Сремској 
Митровици 4. јула. На овом такмичењу учествовало је 14 земаља чланица 
Асоцијације балканских атлетских федерација и око 500 учесника.  

У 2015. години наставили смо са пројектом ИААФ „Дечија атлетика“. АСС је 
организовао регионална такмичења у сарадњи са својим партнерима-
клубовима на територији Београда, централне Србије и Војводине. Организована 
су и регионална такмичења, а финале Дечије атлетике било је у Београду, на 
стадиону Републичког завода за спорт у Кошутњаку. 

На атлетској дворани која је у изградњи у 2015. години настављено је са 
изградњом и завршетак радова је планиран за први квартал 2016.  

И у овој години настављена је традиција што се тиче посета нашим клубовима, 
ради успостављања боље комуникације између клубова и локалних самоуправа. 
У разговорима са руководиоцима клубова и градоначелницима, покренули смо 
разне иницијативе и констатовали да без развоја атлетске инфратруктуре нема 
ни напретка нашем спорту. Отворен је нови атлетски стадион у Крушевцу и 
започет у Новом Пазару. 

АСС је традиционално организовао Дане атлетике у Крагујевцу, где су на 
дводневном нивоу организована предавања, комесар за такмичења је 
презентовао календар за наредну годину, савезни селектор је представио 
резултате и програм за наредну годину, а организовали смо и госте предаваче. 
Први дан, званичној вечери, предходила су додела признања најуспешнијим 
тренерима по избору Управног одбора АСС. 

 



 

У априлу месецу је била Изборна Скупштина Европске атлетске асоцијације. За 
новог председника изабран је Норвежанин Свен Арне Хансен. АСС је имао 
кандидата за члана Одбора Драгутина Топића који, нажалост није имао довољан 
број гласова, али је менаџер АСС, Ана Луковић, именована за члана Комисије за 
развој ЕА. 

У Вршцу, у хотелу Вила Брег, 24. септембра, организовали смо АБАФ Конгрес. На 
Конгресу су учествовали председници и/или генерални секретари свих                
16 федерација чланова АБАФа, а посебна нам је част била да том приликом 
угостимо, на својој првој званичној посети од именовања за председника ИААФ, 
Себастијана Коуа као и председника ЕА, Свен Арне Хансена. Том приликом 
организован је пријем код Премијера РС, Александра Вучића. 

Последњег викенда новембра, Атлетски савез Србије је учествовао на 
међународном сајму спорта у Беораду. Поред штанда који смо имали, 
направили смо и мини атлетски терен на којем су сва три дана сајма, 
београдски клубови који спроводе програм Дечја атлетика спроводили 
презентацију нашег спорта и одржавали тренинге својим полазницима.  

Управни одбор АСС је ради организације Европског првенства у дворани, 
основао предузеће за организацију Атлетика 2017 д.о.о. Именован је и Почасни 
организациони одбор предузећа на челу са градоначелником Синишом Малим. 
У току 2015. одржане су две седнице Почасног одбора на којима је именован 
Локални организациони одбор на челу са Слободаном Бранковићем, усвојен 
буџет Првенства и именовани потенцијални спонзори такмичења. 

У извештајном периоду одржано је дванаест (укључујући и електронске) седница 
УО, којима је председавао председник Веселин Јевросимовић и све одлуке су 
стављане на сајт АСС који је уредно ажуриран.  

 

 
Слободан Бранковић 

Генерални секретар 


