
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 
 СКУПШТИНЕ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  

одржане 25. oктобра 2014. године 
 

 
Седница редовне Скупштине Атлетског савеза Србије одржана је  25. oктобра 2014. 
године, у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу, са почетком у 14.30 часова.  
 

Седницом је председавао Иван Павловић, Председник Скупштине АСЦС, који је 
пре почетка рада, поздравио све присутне.   

Након што je једногласно усвојен, седница је одржана према следећем  
 
 

 

ДНЕВНОМ РЕДУ 
1. Избор 

 Верификационе комисије  
 Записничара  
 Оверача записника 

2. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине АСЦС 
3. Извештај о раду УО АСЦС  

 Извештај о раду АСЦС за 2013. годину 
 Извештај о материјално финансијском пословању АСЦС  
 Усвајање Завршног рачуна АСЦС за 2013. годину 
 Извештај Надзорног одбора АСЦС 

4. Расправа и усвајање Извештаја из тачке 3 
5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана за 2014. годину  
6. Извештај о раду и преглед финансијског пословања АСЦС за период јан.-сеп. 

2014. године 
7. Разно  

 

На почетку седнице, присутне делегате поздравио је Иван Павловић, Председник 
АСЦС. Захвалио се и присутним гостима Слободану Бранковићу, генералном 
секретару АСС, Слободану Попoвићу, савезном селектору АСС и Данету Корици, 
саветнику Спортског савеза Србије, који су дошли да својим присуством дају 
подршку раду АСЦС. 
 

Тачка  1. 
Скупштина АСС је једногласно усвојила  предлог за чланове: 
 Верификационе комисије:   

- Љубиша Гајић 
- Спасић Слободан 

 Записничарa:  
-  Драгана Несторовић 

 Оверача записника: 

- Ненад Војчевски  
- Елмир Хабибовић 

У име Верификационе комисије, Љубиша Гајић је поднео Извештај о раду у којем 
је утврђено да имамо укупно 45 пуноправних делегата Скупштине АСС.  
Утврђено је да је на седници Скупштине присутно 30 (29+1) делегата (списак у 
прилогу), те да постоји потребан кворум за рад, а да је за доношење пуноважних 
одлука потребно да се за одлуку изјасни 16 делегат. 
 

Једногласно је усвојен Извештај Верификационе комисије, који је саставни део 
овог Записника, и закључено је да Скупштина АСЦС, може да настави са радом. 
 

Тачка 2. 
Записник са предходне седнице Изборне Скупштине АСС, једногласно усвојен.  

 

Тачка 3.  
Горан Беговић, генерални секретар АСЦС, укратко образложио наведене 
Извештаје, који су у писаној форми, достављени делегатима Скупштине.   
 
 



 
Похвалио резултате система такмичења „Кад нема тартана...“ који је покренут 
прошле и унапређен ове године, а у који је доста успешно укључен велики број 
клубова из региона и истако да је АСЦС скромни буџетом од 625.000 динара успео 
да покрије рад канцеларије, организацију и одласке на такмичења, као и да 
набави опрему за репрезентацију АСЦС.  
 
Како Извештај НО АСЦС није достављен делегатима у писменој форми, Станиша 
Аксић, председник Надзорног одбора АСЦС прочитао је Извештај са састанка овог 
органа  одржаног 24.10. 2014. године у просторијама АК „Раднички“ у Крагујевцу, на 
којем је анализом пословања у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. констатовано 
следеће: 
- Управни одбор АСЦС одржао је током протеклог периода, 3 седнице, од којих је 

само на оној одржаној 29. 01. 2013. уредно вођен записник. За одлуке донете     
04. 02. 2013. и 27. 06. 2014. Не постоји писани траг о дневном реду и присутности 
чланова УО као ни записници. Предлог НО је да у будуће Одлуке УО АСЦС, по 
доношењу, буду објављене на сајту АСЦС, како би се обезбедила јавност у раду 
УО.  

- У 2013. години,  УО је у складу са својим овлашћењима, изабрао спортског 
директора и комесара за такмичења. Обојица су током године дала оставку али 
им није обезбеђена одговарајућа замена, па је делимично ограничен рад 
Савеза.  

-  О раду Струковних организација: Заједница атлетских тренера ЦС и Заједница 
атлетских судија ЦС и не постоји расположива документација, па је констатовано 
да УО АСЦС није предузео мера за активирање рада ових организација нема 
увида у рад ове две струковне организације.  

- Нормативна акта: у 2012. години усвојен је Статут АСЦС а 2013. АСЦС у складу са 
законом, извршио је пререгистрацију у АПР-у.  

- Није извршен надзор над Уговорима потписаним у 2013. години, јер нису дати на 
увид.  

- Јавне набавке нису вршене јер није било потребе.  
- Финансијско пословање – констатовано је да АСЦС има 2 рачуна. У периоду од 

01.01.-31.12. 2013. није уочена ни један неправилност у финансијском пословању. 
Документација уредна. Завршни рачун и извештаји извршени у складу са 
законом и предати на време. Средствима се рационално и одговорно 
располагалао (одговорна лица Иван Павловић и Горан Беговић). Пословано 
позитино.  

- Препорука обавезује се УО да о свом раду обавештава НО како би могло 
правовремено да се реагује. Седницама на којима се разматрају правно-
финансијска питања, треба да присутвује бар један члан НО а рачуноводствени 
сервис да  редовно доставља извештај члановима УО и НО, месечни извештај. 

 

Тачка 4. 
У дискусији о Извештајима из тачке 3. Дневног реда Скупштине, учествовали су 
следећи делегати Скупштине: 
 

Иван Павловић-проблем УО је то што чланове УО бира Скупштина, тако да нису 
обезбеђени нови чланови УО-од 9 чланова, 2 су дала оставку, а остатак није активан 
у раду, тј. не долазе на састанке УО, стога је јако тешко обезбедити потребан 
кворум. Требало дати овлашћење УО за именовање нових чланова УО.  
Што се тиче Тренерске заједнице, очекује се иницијатива од стране тренера а УО је 
спреман да ту иницијативу подржи. Чак су и средства старе тренерске 
организације замрзнута тј. не користе се у раду АСЦС. 
Мишљења је да би клубови морали бити мало активнији. Током године, слато је 
много мејлова клубовима, али се ретко од њих добије било какав одговор или 
мишљење.  
Веселин Булатовић, АК Краљево- УО не ради како треба. Генерални секретар 
обавља дужност и спортског директора и комесара за такмичења који су дали 
оставке. Након 2.5 године рада, ми и даље немамо увид у рад УО. 
 
 



 
Љубиша Гајић, АК Вожд- Треба похвалити рад Павловића и Беговића јер 
професионално раде свој посао. Серија митинга „Кад нема тартана“ постигла је 
велики успех. Пројекат Дечија Атлетика на што више општина. Покушати обновити 
сусрет „Ужа Србија-Македонија-Косово-Црна Гора“.  
Жељко Челиковић, АК Ужице-Поздравио митинге „Кад нема тартана“ али сматра да 
је у 21. веку незамисливо одржавање оваких такмичења, јер деци са којом се ради 
то не даје потребно искуство и никакву перспективу по питању учешћа на већим 
такмичењима. Ако треба мењати чланове УО, то треба урадити одмах сад на 
Скупштини. Имали смо квалитетну Тренерску заједницу а сад је немамо ни на 
папиру, што сматра недопустивим, стога хитно треба урадити нешто по том питању 
Борко Антонић, АШК Шабац-потребно укључити у програме ових митинга и западну 
Србију. Појачати сарадњу са западним регионом. Извештај НО реалан приказ, 
конструктивна критика и препоруке НО су у интересу побољшања рада Савеза.  
Драган Дуканац, ЧАК Чачак-мишљења је да на овој седници треба да ти 
овлашћење УО да именује нове чланове УО.  
Драган Здравковић, АК Морава-иницијатива такмичења „Кад нема тартана“ 
кренула пре 6-7 година из Ћуприје. Сматра да финала треба да буду стално неком 
другом граду а не само у Јагодини.  
Слободан Ниџовић, АК Слобода-према Статуту, УО на предлог Председника бира 
Скупштина, а Скупштина чланове УО разрешава на предлог Председника. Дакле, 
да би избор био у складу са Статутом, Председник мора Скупштини да предочи 
проблеме у раду УО и исто тако предложи Скуштини нове чланове.  
 
Извештаји из тачке 3. Дневног реда Скупштине једногласно усвојени. 
 
 

Тачка 5. 
Једногласно усвојен Плана рада и Финансијски план за 2014. годину.  
 

Тачка 6. 
Извештај о раду и преглед финансијског пословања АСЦС за период јан.-сеп. 2014. 
године једногласно усвојени. 

 

Тачка 7. 
Иван Павловић-Потребно је да обави још неке разговоре, како би предложио нове 
чланове УО. Такође је спреман, уколико постоји боље решење, да уступи место 
Председника АСЦС. 
Слободан Спасић, АК Раднички-покренуо иницијативу да се активира Тренерска 
заједница Централне Србије која годинама не функционише, како би се 
унапредио тренерски рад. За састав радне групе предложио Беговић Горана, 
Здравковић Драгана, Јоксимовић Владимира, Ниџовић Слободана. Поред овога, 
сматра да тренерима треба омогућити одласке на међународне семинаре.  
Владимир Јоксимовић, ГАК Јагодина указао на грешку коју је уочио на сајту савеза, 
рекорди се воде за клубове за које атлетичари нису такмичили (Каблови 
Светозарево-Вожд). Недопуство да финале серије митинга у Јагодини, отвара 
особа која је била кривично осуђивана. Ове године треба обезбедити наступ на 
такмичење штафета у оквиру Балканске атлетске федерације. 
 
Предлог да УО покрене иницијативу за формирање Заједница атлетских тренера 
ЦС, те предложи радну групу из редова лиценцираних тренера, једногласно је 
усвојен. У року од 15 дана УО да обавести клубове е-маилом о предлогу.  
 

Скупштина завршила са радом у 16.00 часова.  
 
Оверачи записника:      Записник водила: 
 
______________________      ________________________ 
Ненад Војчевски        Несторовић Драгана 
 
 
______________________ 
Елмир Хабибовић 


