
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗА 2013.г 
 
 
 
  У своје основне циљеве, које је руководство зацртало налазило се  
формирање и унапређење рада органа и служби које ће деловати у оквиру 
делокрига који су им одређени одредбама Статута АСЦС .   
  Највећи напредак можда је направљен у раду Заједнице судија АСЦС, док 
је највећих трзавица било на релацији Тренерске заједнице АСЦС и УО АСЦС. 
Стварањем Службе маркетинга као и формирањем нових комисија које могу 
допринети унапређењу рада у овој години су изостале. 
  Тако да генерално се може рећи да ова година није донела онакав напредак 
какав је планиран у ранијим документима, за све ово постоје субјективне али и 
објективне околности које су у већој или мањој мери утицале на коначан резултат. 
 
  Атлетски савез Централне Србије у овој години наставио са промовисањем, 
пропагандом и развојем атлетског спорта на читавој територији. Значајније је 
помогнута организације неких нових такмичења, а постојећа су одржана на знатно 
вишем нивоу. 
Навешћемо неке од активности које су спроведене:  

• Формирање  репрезентативне јуниорске селекције АСЦС и њен наступ у 
Београду. 

• Организован је и унапређен система регионалних такмичења, али 
нажалост у једином расположивом атлетском центру у Крагујевцу. 

• У сарадњи са заинтересованим клубовима и локалним самоуправама 
организована је летња серија митинга за најмлађе по.д насловом КАД 
НЕМА ТАРТАНА... , и имала је одличан одзив клубова и значајну подршку 
локалних самоуправа. 

• Путем сајта АСЦС  успостављена је боља презентација наших активности, 
а догађаји су били заступљенији у локалним медијима и на друштвеним 
мрежама. 

• Укључивањем још већег броја клубова у акцију АСС, ДЕЧЈА АТЛЕТИКА и 
организовањем промотивних активности поправила се слика о раду 
клубова и скренула пажња на значај атлетског спорта у школској 
популацији. 
На територији АСЦС организовано је 11 такмичења из званичног календара 

АСС од чега  је шест било националних првенства. Поред Крагујевца који једини 
има услове за организацију такмичења на стази, као организатори су се појавили 
Бор (ходање), Ужице ( 10.000м) и Крушевац (планинско трчање). На овај начин 
покушали смо да помогнемо нашим чланицама да лакше учествују на неким 
такмичењима. 



  За спровођење планираних активносто није било могуће обезбедити 
потребна средства из уплата годишњих чланарина клубова, а лоша еконмска 
ситуација спречила је бољи маркетиншки рад, сарадња са АСС била је на добром 
нивоу али изостала је финансиска помоћ у реализацији неких планираних 
активности као и за рад канцеларије. Треба напоменути да је ове године наплата 
годишње чланарине била у максималном износу, нису уплатили само клубови чији 
се такмичари нису појавили ни на једном такмичењу. И поред више дописа који су 
упућени АСС, и након обављених разговора, није остварена реализација уплате 
финансијских средстава на име рада канцеларије АСЦС, иако је у више наврата 
било усмених обећања. Оваква ситуација је озбиљно угрозила будући рад, а 
можда чак и опстанак наше организације. Постојећа законска регулатива додатно 
је отежавала бољу сарадњу са локалним самоуправама, и спречила прилив 
спонзорских средстава. 
  На крају године сви клубови су обавештени о дуговањима према АСЦС, тј. 
достављен је Извод отворених ставки свима према којима по евиденцији Савез 
потражује нека средства /извештај о дуговањима саставни је део овог документа/.  
   
  Све предложено у програму није и остварено јер један број чланова АСЦС и 
даље одбија или је у немогућности да се укључи у спровођење зацртаних 
програма, а мањи број  није редовно испуњавао ни своје финансијске обавезе 
према АСС и АСЦС. Одзив клубова на такмичења која су организована од стране 
АСЦС нису била на очекиваном нивоу, овоме је вероватно допринело и то што 
клубови располажу врло симболичним средствима која им опредељују локалне 
самоуправе, а до спонзорских или донаторских средстава је немогуће доћи. 
   
  УО АСЦС у 2013.години није успевао да континуирано ради, што је ометало 
спровођење и реализацију неких одлука. Слична ситуација била је и у раду  
већине комисија и стручних организација, неке тренутно не раде јер су 
постављени чланови поднели оставке  а нови нису изабрани /комесар такмичења/, 
а неки су добили задужења у АСС па самим тим нису били у могућности да 
наставе са досадашњим радом /спортски директор/. 
 
  Ипак, нејвећи пропуст учињен је при спровођењу изборног процеса у ЗАТ 
АСЦС, где је подељеност и нетолерантност већине чланова ове организације 
довела до блокаде рада Изборне Скупштине а самим тим и до престанка рада 
исте. Средства којима је располагала ова организацији и даље су на рачуну АСЦС 
и нису трошена. О томе какво решење треба преложити УО АСЦС мора да донесе 
одлуку пре сазивања редовне годишње Скупштине АСЦС. 
 
  Анализирајући постигнуто у 2013.години можемо бити делимично 
задовољни, одржан је континуитет рада АСЦС, унапређени су неки сегменти у 
раду иако су објективне околности у држави ометале бољу реализацију зацртаног. 
Ипак, реално сагледавајући и оно што је планирано, намеће се закључак да читав 
савез није учинио све да резултати буду још бољи. Очигледно је да сви чланови 
морају да коригују свој однос према матичној организацији и активније се укључе у 
рад нашег Савеза. 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
        Иван Павловић  


