Београд, 15. 01. 2014.
Број: 33/02

На основу члана 8.16 и 9.5 Пропозиција за такмичење АСС, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на својој седници од 15. 01. 2014. године, усвојио је
следећу
ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАДОКНАДА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
НА НАЦИОНАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 2014. години
1. Службена лица Атлетског савеза Србије на такмичењима су:
• Делегат Атлетског савеза Србије
• Делегат Заједнице Атлетских судија Србије
• Два руковаоца уређаја за аутоматско мерење резултата - фото
финиш систем
2. За службена лица, организатор такмичења је обавезан да сноси следеће
трошкове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техничком делегату Атлетског савеза Србије
Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у складу
са Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима;
Смештај и исхрану за време боравка у месту такмичења
Таксу у износу од 5.500,00 динара ако је такмичење дводневно
Таксу у износу од 3.800,00 динара ако је такмичење једнодневно
Делегату Зеједнице атлетских судија Србије
Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назада у складу са
Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима;
Смештај и исхрану за време боравка у месту такмичења
Таксу у износу од 2.300,00 динара ако је такмичење дводневно,
Таксу у износу од 1.400,00 динара ако је такмичење једнодневно
Два руковаоца уређаја за аутоматско мерење времена
Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назада у складу са
Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима;
Смештај, исхрану и дневнице за време боравка у месту такмичења
Таксу у износу од по 5.000,00 динара ако је такмичење дводневно,
Таксу у износу од по 3.200,00 динара ако је такмичење једнодневно
Трошкове транспорта фото финиш уређаја на начин коришћења сопственог
аутомобила, или обезбедити возило које ће фото финиш уређај допремити у
место такмичења на време са руковаоцима и после такмичења исти вратити у
просторије Атлетског савеза Србије.
Веселин Јевросимовић,
председник УО АСС

Београд, 15. 01. 2014.
Број: 33-1/02

Управни одбор Атлетског савеза Србије на својој седници од 15. 01. 2014. године
донео је следећу
О Д Л У К У
о висини накнада за регистрацију нових клубова
и годишњој чланарини клубова у Атлетском савезу Србије за 2014.
1. Регистрација нових клубова у Атлетском савезу Србије 12.000,00 динара
Регистрација нових клубова врши се искључиво у Атлетском савезу Србије.
2. Годишња чланарина за све клубове регистроване у Атлетском савезу
Србије 10.000,00 динара
3. Наплату чланарине врше Регионални савези, регистровани у Атлетском
савезу Србије и то:
• Атлетски савез Војводине са седиштем у Новом Саду, за атлетске
клубове са подручија АП Војводине;
• Атлетски савез Београда са седиштем у Београду, за атлетске
клубове са подручија града Београда;
• Атлетски савез Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу, за
атлетске клубове са подручија АП Косова и Метохије;
• Атлетски савез Централне Србије са седиштем у Крушевцу, за све
атлетске клубова са подручија Централне Србије;
У прилогу ове одлуке дат је списак клубова по припадноси и обавези
плаћања регионалном савезу
4. Регионални савези су дужни да врше наплату преко текућег рачуна
испостављајући фактуре клубовима за котизацију.
5. Клуб је дужан да уплату чланарине за 2014. годину, изврши пре учешћа на
такмичењу из програма АСС, a најкасније до 31. 03. текуће године. После
31. 03. 2014, клуб који не уплати чланарину НЕМА ПРАВО учешћа на
такмичењима из програма АСС до уплате чланарине.
6. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО АСС.

Веселин Јевросимовић,
председник УО АСС

Београд, 15. 01. 2014.
Број: 33-2/02

На основу члана 7.5 Пропозиција такмичења АСС, Управни одбор Атлетског
савеза Србије, на својој седници од 15. 01. 2014. године, усвојио је следећу
ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТАРТНИНЕ
НА ТАКМИЧЕЊИМА У 2014. години
1. Стартнина за сва такмичења се плаћа по пријављеном такмичару/ки
како у појединачној дисциплини тако и за такмичаре пријављене у
штафетама.
2. Износи стартнина су следећи:
•
•
•
•

за такмичења из програма појединачних и
куп такмичења ...........................................................
250,00
за првенство у полумаратон, маратон, вишебојима,
ходање на путу, ходању на стази, планинском трчању,
10000м, ........................................................................
500,00
Стартнина за такмичења под рефлекторима ..
500,00
Стартнина за такмичења у дворани......................
500,00

динара
динара
динара
динара

3. Еxтра стартнина се плаћа за такмичаре у смислу члана 7.4.2 Пропозиција
такмичења АСС по пријављеној дисциплини у ПЕТОСТРУКОМ ИЗНОСУ по
пријављеном такмичару. Ова стартнина се плаћа у готовини на лицу места
организатору такмичења.
4. Стартнина може да се плати на текући рачун организатора такмичења, који
је обавезно назначити у распису за такмичење или готовински на лицу
места

Веселин Јевросимовић,
председник УО АСС

