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Ho ocHosy qloHo 40 ct.2,qnoHo 5Ii cr.3, tloHo 98 cr.3 z qloHo lBl. cr. I 3orono o
cnopry Peny6r'rz<e Cp6zje (,,crryx6eHrz rnocHhK peny6nrzre Cp6v,je", 6poj
10/2015) ra rnono 36. Croryro Arnercror coBe3o Cp6r,le, Crynu":rzro Arnercror
coBe3o Cp5uje, Ho ceaHhuh oApxor-roj 1 1 . Se6pyopo 20,l 7. rou.+te, ycaojrzno je

(:TATYT
ATN ETCKOT CABE3A CP6[4JE

r. onuTE oAPEASE
EEOTPA[i

thox l.
Arnercrz coBe3 Cp6zje (y Ao/DeM reKcry: ACC) je Hoane)KHZ HouhoHonHz
rpoHCKh cnoprcKh coBe3 yapyxeHzx:

F ornercrhx cnoprcKzx opronz:ourzjo (cnoprcrczx yapyxeFbo tl cnoprcKzx
n phBpeAHrzx apyr_uroeo ),

cnopTcKZM oKTtl BHO CT4 MO, t4

F apyrzx yApy)<eFbo rojo rzcnyruoaojy ycloBe 30 o6oe/ootte cnoprcKzx
oKThBHocrvt h LetorHocrh y o6nocrvl arter.zKe nponhcaH.u'x 3oroHonn o
cnopry PC.

ACC je y ocrBopzBoFby caojrzx LtzloeBo h 3oAoroKo coMocrolHo oproHz:ourzjo
orAercKZX cFoprcKhx oproHZ:ourzjo (V ao/DeM TeKcry: ornercKZ rny6oaz),
or^erhLtopo, ornercKhx cyrujo, ornercKzx crpyqFboKo (rpetepo), crpyrruoKo y
or\ervL\t4 t4 Apyrhx npoBHZX h cl>ulzt<ux AZUo vrzjo je AelorHocr Be3oHo 30
orlerzKy, co ceahLUTeM Ho rephrcpt4jz Peny6,r,u<e Cp6u1e.

Yron 2.

ACC ocHoaoH je 5. cenrem6po 1 9,[,3. rotuae y Eeorpoay.
l-loapyvje AelorHocrr.t ACC je reprarcprzjo Peny6nrzre Cp6rzje.

Hrrox 3.

Hosv a ACC je: Arnercru coBe3 Cp6raje.
Crpohenrz Ho3hB ACC je:ACC.
HosLlg ACC Ho crpoHom je:rzry (enrnecrou) je: Athletic Federotion of Serbio.
Ceazu-Lre ACC je y Seorpoay. ,

. Hrox 4.

ACC je npqBHo AZLIe co npoBzlr,rl, o6oBe3oMo z oaroBopHocrzMo yrapleHrznn
3ororoan o cnopry PC u osu/'ACrorryronn.

Y^qx 5.

ACC z,rrro neHor oKpyrlor o6r,zrcl no <ojem cy httpuxzuoM z,cnz,celrl He3r1B t4

ceazllTe ACC.



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. 

 
 

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 других спортских  асоцијација 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, члан АСС, изабран у Савету IAAF је “de jure“ члан 
Управног одбора Атлетског савеза Србије са правом гласа. 
 

 

II. ЦИЉЕВИ  АСС 
 

Члан 8. 
 

Основни циљеви   АСС су:  
1. развој атлетског спорта, односно атлетских активности и делатности у 

Републици Србији; 
2. сарадња и учествовање у међународним атлетским активностима, 

ИААФ-а, Европске и Балканске атлетске федерације, активностима 
Олимпијског покрета и међународних спортских регионалних 
организација;  

3. обезбеђење учешћа атлетске репрезентације Републике Србије, као и 
клубова и појединаца по том основу на међународним такмичењима; 

4. уређивања питања организовања националних атлетска такмичења и 
статуса спортиста,  

5. уређење обављања спортских активности и делатности путем 
доношења атлетски спортских правила. 
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Активности АСС на остваривању циљева су: 
1. 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; 

2. ствара потребне стручне, материјалне и инфраструктурне услове  за 
постизање врхунских спортских резултата, 

3. израђује критеријуме, планира и организује учешће атлетичара Србије 
на  националним и међународним такмичењима; 

4. обезбеђује поштовање и примену међународних норми, правила, 
стандарда и мера заштита у атлетском спорту; 

5. обезбеђује средства за остваривање планираних задатака; 
6. користи средства из развојних и других фондова, међународних 

спортских и других организација и других помоћи и донација; 
7.  предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења       

атлетског спорта и праћење и упознавање својих чланова са 
међународним искуствима у области атлетског спорта; 

8. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању    
њиховог рада; 

9. организује иновацију знања кадрова у атлетици, посебно руководећих и 
стручних радника; 

10. ради на јачању спортског морала и спортског духа и олимпијских 
принципа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим 
међусобним односима; 

11. 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; 

         
12. 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; 

13.  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; 

14. пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивањем са   
привредом, увођењем нових метода рада и пословања, прибављањем 
пословних информација и сл. 

15. планира и организује међународна атлетска такмичења и атлетске 
манифестације у Републици; 

16. обезбеђује услове за рад на научно истраживачким и развојним 
пројектима од значаја за атлетски спорт, примену резултата  
истраживања и организује стручне и научне скупове; 

17. припрема Програм развоја атлетског спорта за четворогодишњи 
период и акционе планове за њено спровођење; 
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      18.даје мишљење Министарству омладине и спорта РС о постојању                  
интереса за пријем у држављанство Републике Србије спортисте   или          
спортског стручњака који је страни држављанин. 

 
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. 

 
АСС има следеће врсте чланова: 
 
1) редовни  чланови, 
2) придружени  чланови, 
3) почасни  чланови. 
 
Редовни чланови: 
 

1. Спортска удружења која континуирано учествују у спортским 
такмичењима у оквиру АСС (атлетски клубови) и у складу са  
међународним правилима и програмима ИААФ-а и ЕА, 

2. Врхунски спортисти који се самостално професионално баве 
спортским активностима,  

3. Стручно спортско удружење атлетских тренера, 
4. Стручно спортско удружење атлетских судија, 

Придружени чланови: 
 

1. Територијални атлетски савези: 
 Атлетски савез Војводине, 
 Атлетски савез Београда, 
 Атлетски савез Централне Србије, 
 Атлетски савез Косова и Метохије. 

2. Спортска удружења основана и регистрована у АПР-у ради 
остваривања циљева у области атлетике и која не учествују у спортским 
такмичењима у оквиру АСС  и у складу са  међународним правилима и 
програмима ИААФ-а и ЕА. 

Почасни члан: 
 
За почасног члана може бити, одлуком Скупштине АСС а на предлог 
Управног одбора АСС, именовано лице које има посебне заслуге за рад 
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АСС или чије чланство у АСС је од посебног интереса за остваривање циљева 
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. предлажу своје представнике у органима и облицима организовања и 
рада у АСС и управљају пословима АСС; 

6. достављају АСС годишње извештаје о раду спортског удружења и 
материјално финансијском пословању које је усвојила Скупштина 
спортског удружења; 

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

8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал (фер плеј) 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. 
 

Спортско удружење се оснива у одговарајућем облику организовања, у 
складу са Законом о спорту РС и региструје у АПР РС. 

 
Спортско удружење може обављати спортске активности и спортске 
делатности у области атлетике и учествовати у систему такмичења АСС ако 
има: 
1) учлањене или уговором ангажоване спортисте; 
2) ангажоване лиценциране атлетске спортске стручњаке; 
3) обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску  
    опрему; 
4) одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства за  
    учествовање у спортским такмичењима; 
5) осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању    
    спортских активности и делатности. 
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Члан 13. 
 

Спортско удружење постаје редован или придружени члан АСС ако: 
 

1. има решење о регистрацији издато од надлежних државних органа; 
2. потпише приступницу; 
3. уз приступницу достави Статут спортског удружења 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. 
 

 
Одлуку о пријему за  редовног  члана доноси Управни  одбор АСС, на предлог 
законског заступника АСС, а за пријем за придруженог и почасног члана 
Скупштина АСС на предлог Управног одбора АСС. 
 
Одлука о поднетом захтеву доноси се у року од 60 дана од дана достављања 
комплетне документације канцеларији АСС. 
 

Спортско удружење које је постало редован члан АСС има право и обавезу 
да учествује на такмичењима у организацији АСС. 
 

Спортско удружење које је постало редован члан АСС, 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 
изгубило право на редовно чланство у АСС. 

 
Спортска удружења основана и регистрована у АПР-у ради остваривања 
циљева у области атлетике и која не учествују у спортским такмичењима у 
оквиру АСС  и у складу са  међународним правилима и програмима ИААФ-а 
и ЕА, имају обавезу да своју активност ускладе и координирају са АСС у циљу 
реализације  Програма рада АСС. 

 
 

Члан 14. 
 

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. 
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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 15. 
 

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.  

 
Члан 16. 

 
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 17. 

 
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 18. 

 
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 (тзв. накнаду за развој спортисте) 
у складу са Законом о спорту РС; 

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

 

Нема право на накнаду из става 1 т.3. овог члана атлетски клуб чијом 
кривицом је превремено раскинут уговор са атлетичарем, као и након 
престанка развоја, односно обуке спортисте. 
 
Атлетски клуб из кога спортиста одлази не може да потражује накнаду за 
развој, односно обуку спортисте уколико је спортиста или његов родитељ или 
старатељ том атлетском клубу плаћао чланарину или накнаду за бављење 
спортским активностима, спортску опрему и спортске припреме, односно 
накнада мора бити сразмерно умањена.  
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Члан 19. 

 

Одлуку о пријему новог територијалног атлетског савеза доноси Скупштина 
АСС на предлог УО АСС након испуњења услова за пријем. 
 

Територијални атлетски савез се може примити у АСС када се испуне 
следећи услови за пријем: 

1. закључен писмени споразум о формирању територијалног атлетског  
Савеза најмање 10 (десет) спортских удружења који су регистровани у 
Агенцији за привредне регистре РС у области атлетике 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 
територијалног атлетског  Савеза. 

 
Члан 20. 

 

Територијални 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 савеза, организују и воде такмичења на територијалном нивоу и 
остварују друге циљеве и задатке АСС на територији тог савеза. 
 

Организација и рад територијалних 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 21. 

 

АСС води систем такмичења, организатор је атлетских такмичења из 
такмичарског програма АСС и контролор (верификатор) атлетских 
такмичења на територији АСС.  
 

АСС може бити суорганизатор или покровитељ атлетских спортских 
такмичења на територији Републике. 

 
Члан 22. 

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

 
Члан 23. 

 
АСС утврђује правила и услове за организовање атлетских спортских 
такмичења на нивоу Републике Србије и учешће на њима у складу са 
правилима IAAF. 
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Члан 24. 
 

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 25. 

 
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 
РС и других подзаконских аката Министарства омладине и спорта РС. 

 

Спортска удружења 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. 

 
Члан 26. 

 
АСС активно учествује у организовању атлетских школских спортских 
такмичења у Републици. 
 

 
V. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АСС 

 
Члан 27. 

 
Атлетским савезом Србије управљају њени чланови преко својих 
представника у органима АСС и облицима организовања АСС. 

 
 

Члан 28. 
Органи АСС су: 

1. Скупштина АСС 
2. Управни одбор АСС 
3. Надзорни одбор АСС 
4. Председник АСС 
5.  Директор АСС 
 

1. Скупштина АСС 
 

Члан 29. 
 

Скупштина је највиши орган АСС. 
 

Члан 30. 
 

Чланове Скупштине АСС бирају: надлежни органи атлетских клубова; 
Атлетског савеза Војводине, Атлетског савеза Косова и Метохије, Атлетског 
савеза Београда и Атлетског савеза централне Србије; надлежни органи 
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удружења атлетских судија, тренера и одговарајући органи других 
организација придружених чланова АСС. 

 
 

Члан 31. 
 

Скупштину сачињавају из категорије редовних чланова: 
 по 1 (један) представник спортског удружења, које је у претходној 

години, учествовало  на званичним такмичењима (првенству или Купу) у 
организацији АСС, 
 

 1 (један) представник из реда врхунских спортисти који се самостално 
професионално баве спортским активностима, 

 по 1 (један) представник стручних струковних удружења (тренера и 
судија). 

 
Скупштину сачињавају из категорије придружених чланова: 

 
 по 1 (један) представник територијалног атлетских савеза, 

 
 1 (један) представник спортских удружења која не учествују у спортским 

такмичењима у оквиру АСС  и у складу са  међународним правилима и 
програмима ИААФ-а и ЕА. 

 
Члан 32. 

 
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.  
                                                           
Представници из реда врхунских спортиста и придружених чланова АСС 
бирају се на изборним седницама које сазива Председник АСС, у складу са 
Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор АСС. 
 

Члан 33. 
 
Почасни чланови АСС се позивају да присуствују седницама Скупштине, 
учествују у раду Скупштине али приликом  гласања не гласају.  

 
Члан 34. 

 
Члан учествује у раду АСС и у одлучивању у органима АСС преко својих 
представника. 
 
Лице које представља члана АСС мора да поседује писмено овлашћење 
оверено печатом члана АСС и потписано од стране лица овлашћеног за 
заступање члана АСС.  
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Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине АСС. 
 

 
Члан 35. 

 
Чланови Скупштине АСС приликом доношења одлуке дужни су да уважавају 
интересе АСС у целини. 

 
Члан 36. 

 

Скупштина АСС одлучује о: 
 

1. усвајању, односно изменама и допунама статута  АСС; 
2. усвајању Пословника о раду Скупштине АСС; 
3. усвајању Програма рада АСС, 
4. усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја; 
5. усвајању извештаја о реализацији програма који се финансирају из 
јавних средстава 
6. усвању Завршног рачун АСС;  
7. усвајању годишњег  извештаја  о раду АСС и његових органа; 
8. располагању непокретностима АСС; 
9. статусним променама; 
10. удруживању у савезе 
11. престанку рада АСС; 
12. Програму развоја атлетског спорта и усваја акциони план за њено    

спровођење; 
13. ванредним правним лековима против одлука других органа АСС; 
14. другим питањима утврђеним законом и статутом АСС. 

 

Скупштина АСС бира и разрешава: 
1. председника, подпредседнике и чланове Управног одбора АСС, 
2. председника и чланове Надзорног одбора АСС, 
3. директора АСС, 
4. лице овлашћено за заступање 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 АСС ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање 
једном годишње. 
 

Скупштину АСС сазива Председник АСС. 
 

Ванредна Скупштина АСС се обавезно сазива на захтев Управног одбора, 
Надзорног одбора или најмање 1/3 чланова Скупштине АСС. 
 
Сазивање Ванредне скупштине АСС може тражити једна трећина чланова 
скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган АСС не сазове 
седницу Ванредне скупштине, њу могу сазвати они чланови спортског 
удружења који су тражили њено сазивање.  
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Ванредна скупштина се  мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења уредног захтева за одржавање ванредне скупштине АСС, с тим 
да између подношења уредног захтева за одржавање Ванредне скупштине и 
одржавања скупштине АСС не сме да протекне више од 30 дана.   

 
Члан 38. 

 
Радом Скупштине АСС 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. 
 

 
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. 
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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. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене 

дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, 
разбојничка крађа, разбојништво, утаја,превара, неосновано 
коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, 
омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и 
стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на 
спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, 
док трају правне последице осуде. 

 
Председник управе или заступник АСС не може бити члан управе, 
председник или заступник друге организације у области спорта, осим 
управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, 
Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода. 

 
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 вођењу књиге чланова АСС 
• Здравствени правилник АСС 
• Правилник о регистрацији и пререгистрацији атлетичара, 
• Правилник о лиценцирању атлетских стручњака (тренера,судија),  
• Правилник о лиценцирању спортских удружења (атлетских клубова) 
• Правилник о преласку атлетичара, 
• Правилник о атлетским такмичењима АСС,  
• Правилник о наградама и признањима,  
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• и друга општа нормативна акта. 
 

4. одлучује о  пријему и престанку чланства у АСС за редовне чланове; 
5. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних 

такмичења; 
6. доноси Календар и  Пропозиције 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. 
 

Седнице Управног одбора сазива Председник АСС. 
 

Управни одбор се обавезно сазива на захтев: 
• надзорног одбора, 
• најмање 4 (четири) члана Управног одбора, 
• директора 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 Савеза који врши контролу 
законитости рада и финансијског пословања Савеза и годишњих 
финансијских звештаја. 

 
Члан 51. 

 
Скупштина АСС бира Надзорни одбор АСС који броји три члана из реда 
експерата за финансијске и правне области.  
 
Кандидате за чланове Надзорног одбора АСС на изборној седници 
Скупштине предлаже Радно председништво Скупштине АСС. 
 
Мандат чланова Надзорног одбора АСС траје 4 (четири) године односно 
престаће и раније: 
 
 ако члан да оставку или умре, 
 ако се Изборна Скупштина АСС, редовна или ванредна, одржи у 

времену мањем од 4 (четири) године.  
 

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови нити једног другог органа 
АСС, сталног или повременог радног тела чији рад и пословање може бити 
предмет надзора или контроле. 
 
Надзорни одбор АСС бира из овог састава председника Надзорног одбора 
АСС. 

 
Члан 52. 

 
Надзорни одбор АСС подноси Скупштини АСС извештај о питањима из свог 
делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду 
АСС и усвајања годишњих финансијских звештаја. 
 

 
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 бира Скупштина АСС из реда истакнутих атлетичара, 
атлетских стручњака, стручњака у атлетици или привредника. 
 

За председника АСС може бити кандидовано лице кога предложи Управни 
одбор АСС старог сазива или најмање 10 (десет) чланова Скупштине АСС. 
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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; 
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 директора АСС; 
7. одобрава службена путовања у иностранство; 
 

Председник АСС одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на  
директора АСС  и друга руководећа лица. 

 
5. Потпредседник АСС 

 

Члан 56. 
 

АСС  може  имати  до два потпредседника  које  бира  Скупштина  АСС  на  
предлог председника АСС из састава чланова  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. Директор АСС 
 

Члан 58. 
 

Директор АСС је  заступник АСС. 
 

Директор 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. 
 

Директор 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; 
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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       

     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. 
 Директор АСС може одређене послове из свог делокруга пренети и на друга  
лица. 

 
Члан 59. 

 
 Директор АСС именује се из реда истакнутих атлетичара, атлетских 
стручњака, стручњака у атлетици и привредника, на предлог председника 
АСС. 
За  директора 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. 
 

 Директор АСС именује се на време од четири године и може бити поново 
именован на исту функцију. 
 Директор АСС  за свој рад одговара  Скупштини АСС и председнику АСС. 
 

Члан 61. 
 

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених стручних 
послова, директор АСС може, 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. 

 

Чланове Стручног савета АСС именује Управни одбор АСС на предлог 
Председника Управног одбора АСС. 
 
Чланови Стручног савета АСС су  спортски стручњаци и стручњаци у спорту 
који су ангажовани на факултетима и/или институтима и научним установама 
у области физичке културе и врхунског спорта и областима битним за 
атлетски спорт. 
 
Број чланова, делокруг и начин рада Стручног савета АСС, утврђује се 
посебном одлуком Управног одбора 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. 
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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  
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, 
• Комисија за преласке АСС, 
• Здравствена комисија АСС 
• Правна комисиј 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.  
 
Број чланова, делокруг рада и начин рада Комисије за преласке АСС, 
Здравствене комисије АСС и Правне комисије АСС, утврђује се посебном 
одлуком Управног одбора АСС. Чланове Комисије за преласке АСС и 
Здравствене комисије АСС именује Управни одбор АСС.  
 

4.Стручни рад 
 

Члан 67. 
 

Стручним радом у АСС и члановима АСС могу да се баве искључиво 
спортски стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и 
која поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту и 
прописима АСС. 
 
АСС у оквиру своје стручне службе има најмање једног запосленог или 
ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним 
спортским стручним испитом у складу са Законом о спорту. 
 
Спортски стручњаци имају обавезу да планирају и евидентирају стручни рад 
који обављају у АСС. 
 
Планове из претходног става разматра и одобрава Стручни савет АСС. 
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На основу предлога Стручног савета АСС, Управни одбор АСС утврђује план 
стручног образовања,оспособљавања и усавршавања спортских стручњака 
и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђује неопходне услове за 
реализацију тих планова. 
 

 
VII. АТЛЕТСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ 

 
Члан 68.  

 
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 69.  

 
Ознаке и симболе атлетске репрезентације Србије, атлетичари могу носити 
само на такмичењима за атлетску репрезентацију Србије. 

 
Члан 70.  

 
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе атлетског 
репрезентативца Србије утврђује Управни одбор АСС. 

 
Члан 71.  

 
У атлетској репрезентацији Србије може да учествује само регистровани 
атлетичар члан АСС. 

 
Члан 72.  

 
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 И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члан 73. 
 
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски 
стручњак коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског 
такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 
активности, односно делатности. 
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Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене 
способности, за одређене атлетске дисциплине (маратон, ултрамаратон) и у 
краћем периоду. 
 
Општу и посебну здравствену способност спортисте и спортског стручњака 
утврђује, у складу са Законом о спорту РС, надлежна здравствена служба, 
односно завод надлежан за спорт и медицину спорта. 

 
Члан 74. 

 
За регистроване спортисте врши се општа и посебна здравствена контрола. 
 

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 75. 

 
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 стручњаци и стручњаци у атлетском спорту дужни су да 
предузимају активне мере на сузбијању коришћења недозвољених 
стимулативних средставау спорту, допинга и дроге. 

 
Члан 76. 

 
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. 
 

IX. СТРУЧНА СЛУЖБА АСС 
 

Члан 77.  
 

За обављање стручних, административних и помоћних послова АСС има 
Стручну службу. 
 

Обављање одређених послова АСС може поверити одговарајућим стручним 
појединцима, институцијама и организацијама. 
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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 78.   

 
У обављању својих послова Стручна служба АСС сарађује са стручним 
службама чланова АСС. 

 
Пословима Стручне службе АСС руководи директор 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. 
 

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. 
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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. 

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. 
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XIII. РЕШАВАЊЕ МЕЂУСОБНИХ СПОРОВА 
Члан 91.  

 

Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника ништаве су ако су 
донете супротно закону, спортским правилима или општем акту АСС. 
 
Спорове између чланова АСС из њихових међусобних односа и спорове 
између АСС и његових чланова у вези спровођења Статута и општих аката 
АСС  решава стални спортски арбитражни суд  при Олимпијском комитету 
Србије. 
 

Члан 92.  
 

Одлука сталног спортског арбитражног суда при Олимпијском комитету 
Србије 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 
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  15 дана од дана достављања 
материјала на расправу. 
 

У року од 15 дана од окончања расправе, Управни одбор АСС утврђује 
предлог Статута, односно измена и допуна Статута АСС и доставља га 
Скупштини АСС на усвајање. 

 
Управни одбор АСС може у изузетно хитним случајевима одлучити, већином 
од укупног броја чланова, да се Скупштини АСС предложи доношење измена 
и допуна статута по хитном поступку, без спровођења јавне расправе, у ком 
случају се предлог за измене и допуне Статута доставља чланови Скупштине 
АСС најкасније уз позив за седницу Скупштине. 
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Члан 95.  
 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора 
АСС могу дати Надзорни одбор, председник АСС, директор 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 пријаве  за упис у националне евиденције које 
води Републички завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и да се 
у случају измена и допуна података или престанка рада истима то пријави.  
 
Организације и појединци у области атлетике дужни су да поднесу пријаву за 
упис у националне евиденције из става 1. овог члана најкасније до краја 
фебруара текуће године за претходну годину. 
 
Свака промена података који се воде у националној евиденцији мора се 
пријавити у року од 30 дана од настанка промене. 
 
Организације у области атлетике воде основне евиденције о подацима који 
се уписују у националне евиденције из става 1. овог члана и друге евиденције, 
у складу са Законом о спорту РС. 

 
XVI. ПРЕСТАНАК РАДА АСС 

Члан 101.  
 

АСС престаје са радом под условима утврђеним Законом о спорту. 
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Oanyry o npecibHKy poao ACC aor.rocz Crynr-ulzHo ACC, KoAo ce nperxo ano 3/o

(rprz rerapflzr-re) HAoHoBo ACC or' yKynHor 6pojo perhcrpoBoHhx enoHoBo ACC
nzcMeHhM nyreM uzjocau 30 npec:t'oHoK poAo ACC.

Y^qx I02.

V cnyrojy npecroHKo poAo ACC, crereHo v,v.oBAHa nprznoulhe Onzmnr.tjc<ou
KoMhrery Cp6zje.

XVI!. NPENA3HE H 3ABP1UHE OAPEASE
Yrrox 103.

Onu:rz orlz ACC ycornochhe ce co oApeA6omo oaor Croryro y poKy oA Llecr
Meceuo oA AoHo crynoFbo Ho cHory Croryro ACC.

Y,ron 104.

lnoHoeh ACC cy Lyx+t/1Ao ycKAC).le caojy oproHz3ourzjy, poa h onure oKre co
oBhM Croryrom y poKy o.A, Llecr Meceuz oa AoFbo crynoFbo Ho cHory oBor
Croryro.
lnoHoeh ACC cy AyxHh Ao ycK^oae caojy oproHz3ouzjy, poa z onure oKTe co
3oroHom o cnopry PC y pory nponhcoHom 3ororoM o cnopry pC.

lnoHoeh ACC cy Ay><HZ ao HoKoH ycorloluoBoFbo caojrzx Croryro co oBhM
Croryronn z 3oroHoM o cnopry Ao::ToBe KoHueAopujtt ACC jeaoH npzMepoK cBorcrorYro' 

gnox r o5.

ACC je npqBHh cnea6enzr Arnercr:e :ojeaHrzue Cp6rzje rz l_{pne l-ope (A3CLlf) rz y
flQOBHOM npoMery co rpehz ^tltrt4MQ npey3zMo cBo npoBo, o6oeeee v1

oAroBopHocrz A3C l_ll-.

Yaox 106.

OproHrz KoHcrurYACoHh no soxeheln Croryry ACC Ho aoH aoHolleFbq oBor
Croryro ACC, HocroB/oojy co poAoM Ao hcreKo MoHAoro Ho <ojzr cy 6upanvr,
oaHocHo hMeHoBoHh' 

yaox ro7.

Crynorte,rn Ho cHory oeor Croryro npecroje ao Bo)KZ Croryr ACC rojrz je ycaojrzno
Crynurrzro ACC Ho ceAHZuh oap)+:onoj 08.12.2011. roa.

Ynon 108.

Oeoj Croryr cryno Ho cHary B aorio oA aoHo o6joaru.raoFbo Ho 3BoHZlHoM cojry
ACC.
3orrtyrro co IOB (croocmrzm) rnorom.

C<ynutlzHe ACC,

V Seorpoay, I l. Se6pyopo 2017.
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