
 
 

 

 

 

Београд, 20.12.2019.  

Број: 575/02-1 
 

 

 

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор 

Атлетског савеза Србије,  на  седници одржаној дана 20.12.2019 године,  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању предлога Финансијског плана АСС за 2020. годину 

 

1. Управни одбор Атлетског савеза Србије доноси Одлуку о усвајању 

предлога Финансијског плана АСС за 2020. годину.  

 

2. Финансијски план АСС за 2020. годину, саставни је део ове Одлуке. 

 

 

                      Председник УО АСС 

                     Веселин Јевросимовић 

        

 

          

 

 

 



 

Београд, 20.12.2019. 

Број: 575/02-2 

 

На основу чл. 84 Статута Атлетског савеза Србије и члана 8 и 9 Пропозиција за такмичење 

АСС 2020, Управни одбор Атлетског савеза Србије, на седници одржаној 20.12.2019. 

године, усвојио је следећу 

 

 

ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА 

НА НАЦИОНАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 

1. Службена лица Атлетског савеза Србије на такмичењима су: 

a) Технички Делегат Атлетског савеза Србије 

b) Судијски Делегат Атлетског савеза Србије 

c) Члан Врховне судијске комисије 

d) Руководилац судијске службе 

e) Главне судије 

f) Судије 

g) Два руковаоца уређаја за потпуно аутоматско мерење резултата (пхото 

финисх систем) 

h) Остала службена лица према Правилима и Пропозицијама за атлетска 

такмичења АСС 

 

2. За Службена лица, Атлетски савез Србије сноси следеће трошкове: 

 

a) ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ 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 РСД за дводневно такмичење или 3.800,00 РСД ако 

је такмичење једнодневно 

 Уколико Технички делегат врши израду Билтена 1 и Билтена 2 такса за 

дводневно такмичење износи 10.000,00 РСД а за једнодневна 5.000,00 РСД 

 

b) СУДИЈСКИ ДЕЛЕГАТ 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 500,00 РСД по сату ангажовања 

 Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања 

такмичења + 1 сат 

 

c) ЧЛАН ВРХОВНЕ СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ 

 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 500,00 РСД по сату ангажовања 

 Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања 

такмичења + 1 сат 

 



d) РУКОВОДИЛАЦ СУДИЈКЕ СЛУЖБЕ 

 Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у 

складу са Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима 

 Таксу у износу од 500,00 РСД по сату ангажовања 

 Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања 

такмичења + 1 сат 

 

e) ГЛАВНЕ СУДИЈЕ 

 Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у 

складу са Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима 

 Таксу у износу од 500,00 РСД по сату ангажовања 

 Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања 

такмичења + 1 сат 

 

f) СУДИЈЕ    

 Трошкове превоза од места становања до места такмичења и назад а у 

складу са Правилником Атлетског савеза Србије о службеним путовањима 

 Таксу у износу од 400,00 РСД по сату ангажовања 

 Сати ангажовања се обрачунавају по формули бр. сати трајања свих 

појединих дисциплина на којима је судија био ангажован + 1 сат 

 

g) ДВА РУКОВАОЦА УРЕЂАЈА ЗА ПОТПУНО АУТОМАТСКО МЕРЕЊЕ РЕЗУЛТАТА (пхото 

финисх систем) 

 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 6.500,00 РСД по оператеру за дводневно такмичење или 

4.000,00 РСД по оператеру ако је такмичење једнодневно 

 Трошкове транспорта пхото финисх система на начин коришћења 

сопственог возила, или обезбедити возило које же допремити систем са 

руковаоцима до места одржавања такмичења као и да нак такмичења 

врати опрему у просторије АСС са руководиоцима 

 

h) ОСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПРЕМА ПРАВИЛИМА И ПРОПОЗИЦИЈАМА ЗА АТЛЕТСКА 

ТАКМИЧЕЊА АСС 

 Трошкове пута, смештаја, исхране, дневнице и таксе за ова лица доноси 

Директор АСС 

 

 

3. За Међународна такмичења у организацији АСС таксе одређује Директор АСС, а 

Таксе не смеју бити мање од оних наведених у овој Одлуци 

4. За Митинг такмичења која се не налазе у програму АСС а која су пријављена АСС 

Организатор са Службеним лицима договара висину таксе и других трошкова 

5. Одлуке ступају на снагу даном усвајања на седници УО АСС а примењују се од 1. 

јануара 2020. године. 

 

Веселин Јевросимовић 

Председник АСС 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Београд, 20. 12. 2019.  

Број: 575/02-3 
 

 

 

На основу чл. 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на 

седници одржаној  20.  децембра 2019. године, донео је  

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Пропозиција за атлетска такмичења 2020-2021 

 

 

Управни одбор Атлетског савеза Србије, доноси одлуку о усвајању Пропозиција 

за атлетска такмичења 2020-2021. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

Одлуку и Пропозиције објавити на сајту Атлетског савеза Србије.  

 

 

 

 

 

                                                                           Председник УО АСС 

                                    Веселин Јевросимовић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Београд, 20. 12. 2019.  

Број: 575/02-4 
 

 

 

 

 

На основу чл. 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на 

седници одржаној  20.  децембра 2019. године, донео је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Календара АСС за  2020. годину 

 

 

Управни одбор АСС доноси Одлуку о усвајању Календара АСС за 2020. годину.  

 

Календар за 2020. годину, саставни је део ове Одлуке.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

                                                                           Председник УО АСС 

                                       Веселин Јевросимовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Београд, 20. 12. 2019.  

Број: 575/02-5 

 

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор 

Атлетског савеза Србије, на седници одржаној дана 20. 12. 2019. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ   

о усвајању Плана јавних набавки АСС 

за 2020. годину 

 

 

1. УСВАЈА СЕ План јавних набавки Атлетског савеза Србије за 2020. 

годину, који обухвата јавне набавке прибављања услуга и добара, у 

укупној вредности 46.500.000 РСД (без пдв). 

 

2. Табеларни приказ Плана набавки за 2020. годину, чини саставни део 

ове Одлуке.  

 

3. Средства за реализацију набавки обезбеђена су од Министарства 

омладине и спорта и сопствених средстава АСС. 

 

4. О извршењу ове Одлуке стараће се директор Атлетског савеза 

Србије.  

 

 

 Председник УО АСС 

Веселин Јевросимовић 

 

 



 

 

 

 

Београд, 20.12.2019.  

Број: 575/02-6 
 

 

 

 

На основу чл. 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на 

седници одржаној  20.12.2019. године, донео је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Програма, критеријума за наступ на међународним такмичењима и 

састава националних селекција за 2020. годину 

 

 

1. На предлог Селектора репрезентације, Управни одбор Атлетског савеза 

Србије, доноси одлуку о усвајању Програма, критеријума за наступ на 

међународним такмичењима и састава националних (сениорских и 

јуниорских) селекција за 2020. годину. 

 

2. Реализација програма националних селекција за 2020. годину ће се 

одвијати у складу са приливом материјалних средстава на рачун АСС, а на 

основу буџета за реализацију програма рада и учешћа националних 

селекција на такмичењима, који је саставни део ове одлуке. Овлашћују се 

селектор репрезентације и директор савеза да могу извршити неопходне 

корекције програма у колико се за тим појави потреба. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

4. Одлуку објавити на сајту Атлетског савеза Србије.  

 

 

 

 

                                                                           Председник УО АСС 

                                    Веселин Јевросимовић 
 

 

 

 



 

 

 

 

Београд, 20.12.2019. 

Број: 575/02-7 

 

 

 

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор 

Атлетског савеза Србије на седници од 20.12.2019. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о награђивању атлетичара и тренера 

 

 

1. Управни одбор Атлетског савеза Србије доноси Одлуку о 

награђивању атлетичара и тренера за остварене врхунске резултате, 

и то у следећим износима: 

Атлетичари: 

 Ивана Шпановић    2.700.000 РСД 

 Страхиња Јованчевић   1.200.000 РСД 

 Армин Синанчевић   600.000 РСД 

 Елзан Бибић    300.000 РСД 

 Милица Гардашевић   300.000 РСД 

 Адриана Вилагош   300.000 РСД 

 Теодора Симовић   200.000 РСД 

Тренер: 

 Рифат Зиљкић    300.000 РСД 

 

 

2. Наведени износ, биће исплаћен награђенима, за период 01.01.2020 

до 31.12.2020. године. 

 

 

 

Председник УО АСС 

       Веселин Јевросимовић 

 
          
 


