
 

Београд, 13.04.2020. 

Број: 148/02-1 

 

На основу чл. 46. Статута Српског атлетског Савеза, Управни одбор САС на 

седници одржаној  13.04.2020. године, донео је  

 

О Д Л У К У 

О усвајању пречишћених текстова нормативних аката Српског атлетског Савеза 

 

 

Управни одбор Српског атлетског Савеза због промене имена Савеза, усваја 

пречишћене текстове свих нормативних аката САС: 

 

1. Правилник о преласку атлетичара/ки из клуба у клуб 

2. Правилник о регистрацији и пререгистрацији атлетичара/ки 

3. Правилник о издавању дозвола за рад атлетским стручњацима 

4. Правилник о издавању дозвола за рад атлетским судијама 

5. Правилник о издавању дозвола за рад атлетским клубовима за 

сезону 

6. Здравствени правилник 

7. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 

8. Правилник о новчаној надокнади атлетским стручњацима 

9. Правилник о националним рекордима 

10. Правилник о систематизацији радних места 

11. Правилник о категоризацији атлетичара Србије 

12. Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог 

изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила 

13. Правилник о бодовању успешности клубова 

14. Правилник о критеријумима за доделу стипендија 

15. Правилник о вођењу књиге чланова 

16. Правилник о раду САС 

17. Програм антидопинг деловања 

18. Правилник о репрезентацији 

19. Етички кодекс понашања атлетичара и атлетских радника 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

Одлуку објавити на сајту Српског атлетског савеза.  

 

                                                                           Председник УО САС 

                                    Веселин Јевросимовић с.р. 

 



 

 

 

 

 

Београд, 13.04.2020. 

Број: 148/02-2 

 

На основу члана 10. став 3 тачка 2 и члана 13. Статута Српског атлетског Савеза, 

Управни одбор САС на седници одржаној дана 13.04.2020. године,  доноси  

ОДЛУКУ 

о пријему у чланство САС 

 

Како испуњавају све предвиђене услове, Управни одбор САС,  доноси Одлуку о 

пријему у чланство следећег удружења: 

 

1. АТЛЕТСКИ КЛУБ КУЧЕВО 

Светог Саве 114, Кучево 

МБ 28799586 

ПИБ 108365410 

Законски заступник Милан Новаковић 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

АК Кучево послао је захтев за учлањење спортског удружења као придруженог 

члана САС. Статутом САС предвиђено је да Спортска удружења основана и 

регистрована у АПР-у ради остваривања циљева у области атлетике и која не 

учествују у спортским такмичењима у оквиру САС  и у складу са  међународним 

правилима и програмима СА и ЕА могу бити чланови САС као придружени 

чланови. 

Именовани су у складу са одредбама Статута САС, доставили сву потребну 

документацију, те су тиме стечени услови за пријем у чланство Српског атлетског 

савеза као придруженог члана. 

Одлуку доставити: 

• Именованом  

• Архиви САС              

 

Председник УО САС, 

                                                                                                Веселин Јевросимовић с.р. 

 
 


