
 1

Нацрт  
 
На основу члана 40 ст.2, члана 55 ст.3 и члана 181. став 1. Закона о спорту Републике Србије 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016) и чл. 23 Статута Атлетског савеза Централне 
Србије,  Скупштина АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ на седници одржаној дана 
_____________ 2017. год. усвојила је 
 
 

 
 

АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан. 1 
 
АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ (у даљем тексту АСЦС) је независна, недобитна 
спортска организација основана ради остваривања заједничких циљева својих чланова везаних за 
развој и унапређење атлетског спорта   на територија Републике Србије, без подручја Београда, АП 
Војводине и АП Косова и Метохије. 
АСЦС је  територијални грански спортски савез удружених атлетских спортских организација 
(спортских удружења и спортских привредних друштава) ,стручних удружења  из  области 
атлетике са територије Републике Србије, без подручја Београда, АП Војводине и АП Косова и 
Метохије, уписаних у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије и Министарства 
омладине и спорта.. 
АСЦС је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација атлетских спортских 
организација(у даљем тексту:атлетски спортско удружењеови),атлетичара,атлетских 
судија,атлетских стручњака(тренера),стручњака у атлетици и других правних и физичких лица чија 
је делатност везана за атлетику.  
 

Члан 2 
 
Назив Савеза је: АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. 
Скраћени назив АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЈЕ : АСЦС. 
Седиште АСЦС је у Крушевцу, ул. Николе Тесле бр. 14 
 

Члан 3 
 
АСЦС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о спорту, 
осталим прописима Републике Србије, Статутом Атлетског савеза Србије и овим Статутом.  
  

Члан. 4 
 
Савез има печат округлог облика на којем су у спољњем кругу ћирилицом исписани назив и 
седиште Савеза а у средини је утиснут знак савеза. 
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште АСЦС и остављен 
простор за број и датум. 
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Члан. 5 
Рад АСЦС је јаван. 
Јавност рада се обезбеђује одредбама овог Статута. 
 

Члан 6 
 
Савез је члан Атлетског савеза Србије (у даљем тексту АСС). 
Савез се може одлуком Управног одбора учланити у одговарајуће асоцијације у области спорта. 
Савез у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и 
рад, доноси и реализује програма развоја атлетског спорта, организује такмичења за која је 
надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене планом АСЦС и АСС. 
Организација и рад АСЦС уређује се на начелу законитости, добровољности, равноправнсоти, 
спортском моралу, јавности као и Статутом АСЦС, у складу са спортским правилима АСС. 
 

Члан. 7 
 
АСЦС се уписује у матичну евиденцију у складу са Законом. 
АСЦС води базичну евиденцију у складу са Законом и правилима АСС. 
 
 

2. ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 8 
 
Чланови АСЦС су спортске организације из области атлетике са територије Републике Србије, без 
подручја Београда, АП Војводине и АП Косова и Метохије,које: су основане и регистроване у 
складу са одредбама Закона о спорту Републике Србије. 
Права, обавезе, начин удруживања и остали односи АСЦС и његових чланова, као и међусобни 
односи чланова АСЦС, уређени су Законом о спорту, осталим прописима Републике Србије, овим 
Статутом и другим општим актима АСЦС. 
Чланови АСЦС се уписуу у матичне евиденције чланова АСЦС 
Члановима АСЦС обезбеђена је равноправност у погледу остваривања права, обавеза и 
одговорности које произлазе из њиховог добровољног удруживања у АСЦС 
 

Члан. 9 
 
Чланови АСЦС су : 

 спортска удружења,  
 стручна спортска удружења тренера, 
 стручна спортска удружења судија 

Спортско удружење је спортска организација која има атлетичаре и која је основана ради бављења 
атлетским спортским активностима. Спортско удружење се оснива у одговарајућем облику 
организовања у складу са Законом о спорту. Спортска удружења која континуирано учествују у 
спортским такмичењима у оквиру АСС и АСЦС и у складу са међународним правилима и 
програмима ИААФ-а и ЕА су  атлетски клубови. 
 

Члан. 10 
 
Права и обавезе чланова АСЦС  су да: 

 да преко својих представника у Скупштини  АСЦС  учествују у управљању АСЦС, 
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 у оквиру АСЦС  покрећу и разматрају сва питања из делатности АСЦС  у циљу унапређења 
атлетског спорта; 

 да предлажу измене, допуне и доношење Статута, општих и других аката и да разматрају 
питања од заједничког интереса 

 да буду обавештени о раду органа и тела АСЦС, 
 иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања; 
 уредно плаћају АСЦС чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад АСЦС ; 
 учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака АСЦС  
 да удружују средства ради остваривања планова и циљева од заједничког интереса,  
 у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 
 учествују у утврђивању плана и програма рада АСЦС ; 
 испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима АСЦС ; 
 чувају спортски и друштвени углед АСЦС ; 

 
Члан 11. 

 
Чланови АСЦС у оквиру реализације послова и активности АСЦС имају следеће обавезе:  

 да своје Статуте и општа акта ускладе са Статутом и општим актима АСС и АСЦС, 
 да извршавају обавезе утврђене плановима и програмима од заједничког интереса донетим 

на основу овог Статута и општих аката АСЦС , 
 да спроводе одлуке органа АСЦС донете на основу овог Статута и аката АСЦС . 
 да учествуу на такмичењима у организацији АСС и  АСЦС.  

У АСЦС  су удружени спортско удружењеови и друге организације са територије из чл. 1 и чл.. 8 
овог Статута који прихватају Статут АСЦС.  
 

Члан 12 
 
Спортско удружење може постати члан АСЦС  ако: 

 потпише приступницу на основу одлуке својих органа; 
 да изјаву да у целости прихвата Статут и друга општа акта АСЦС; 
 уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора;  
 достави сва потребна документа предвиђена осталим нормативним актима АСС и АСЦС; 
 ген. секретар АСЦС  утврди да спортско удружење испуњава све услове и предложи 

Управном одбору пријем у чланство  АСЦС .  
Управни одбор АСЦС констатује да ли спортске организације испуњавају услове из  члана Статута 
и исте уписује у матичну евиденцију чланова коју води АСЦС. 
Управни одбор на основу горе испуњених услова доноси одлуку о пријему спортско удружењеа у 
чланство АСЦС . 

Члан. 13. 
 
Члану АСЦС  могу се изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и искључење. 
Лицу које је у радном односу са АСЦС изричу се дисциплинске мере у складу са законским 
прописима из области радног права. 
 

Члан. 14. 
 
Својство члана престаје престанком рада спортског удружења, на писмени захтев члана, одлуком 
надлежног органа АСЦС  и престанком рада АСЦС .  
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Спортско удружење који у периоду од 2(две) године не наступи ни на једном атлетском 
такмичењу,националног прванства у било којој конкуренцији, губи право на чланство у АСЦС. 
Члан АСЦС одговара за своје обавезе према АСЦС  које су настале пре престанка својства члана 
АСЦС . 
Престанком својства члана  АСЦС  престаје и мандат представницима члана АСЦС у органима и 
радним телима АСЦС . 
 

Члан 15. 
 
Када се утврди да  члан АСЦС  не испуњава обавезе утврђене Законом о спорту, осталим 
прописима Републике Србије, Статутом и општим актима АСС и АСЦС , Управни одбор АСЦС 
доноси одлуку о његовом искључењу из АСЦС . 
На одлуку Управног одбора члан АСЦС  може поднети жалбу Скупштини   АСЦС . Одлука 
Скупштине по жалби је коначна. 
 

3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 
 

Члан. 16. 
 
АСЦС обавља задатке који су од значаја за атлетски спорт а нарочито: 
заступа заједничке интересе чланова АСЦС пред републичким и другим државним органима и 
спортским органима и организацијама;  
ствара материјалну основу за сопствени рад као и за реализацију програмских задатака чланова 
АСЦС утврђених заједничком политиком и програмима.  
ствара основе за унапређење тренерског, судијског и другог стручног кадра својих чланова. 
учествује у обезбеђивању услова за остваривање спортских резултата својих чланова и спортиста у 
складу са принципима утврђеним програмом рада и развоја АСЦС, 
координира и усклађује заједничке активности за обезбеђивање услова и материјалне базе за рад 
чланова АСЦС, 

 развија непосредну сарадњу међу члановима АСЦС као и спортске и хумане односе у 
спорту. 

 развија сарадњу и негује спортске и пријатељске односе са другим спортским 
организацијама и спортским удружењима у земљи и иностранству. 

 организује спортске приредбе и манифестације, 
 реализује циљеве и задатке који су од интереса за атлетски спорт на територији АСЦС, 
 обавља и друге послове и активности од интереса за развој атлетског спорта које су 

утврђене овим Статутом и општим актима АСЦС. 
 обезбеђује услове за развој врхунског спорта у области атлетике; 
 ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила 

понашања у њиховим међусобним односима; 
 подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузeтне спортске успехе 

и допринос развоју и унапређењу атлетског спорта на територији АСЦС, 
 поштује правила такмичења и друга правила која утврди грански савез (за првенствене, куп, 

међународне, репрезентативне и ревијалне наступе); 
 учествује у обезбеђивању и функционисању јединственог информационог система  
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Члан 17. 
 
АСЦС може ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом и општим актима 
АСЦС основати привредно друштво или други законом прописан облик организовања у земљи и 
иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима. 
 

4. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВЕЗОМ 
Члан. 18. 

 
 АСЦС управљају његови чланови преко својих представника у органима АСЦС. 
 
 
 
 

Члан 19. 
Органи АСЦС су:  

1. Скупштина,  
2. Управни одбор,  
3. Председник АСЦС 
4. Генерални секретар  
5. Надзорни одбор. 

У случају када истекне мандат органима АСЦС, а нови нису изабрани, раније изабрани органи 
врше дужност до избора нових органа. 
 

1. Скупштина Савеза 
 

Члан 20. 
 
Скупштина је највиши орган Савеза 
Скупштину сачињавају по један  делегирани представник чланице АСЦС које они бирају и 
опозивају на основу својих Статута. 
Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интерес АСЦС  у целини. 
Мандат чланова Скупштине АСЦС траје 4 године 
 

Члан 21. 
 
Управни одбор АСЦС, 30 дана пре заказивања Изборне Скупштине АСЦС на основу евиденције 
која се води у складу са Правилником о књизи чланова АСЦС, утврђује број чланова Скупштине 
АСЦС . 
 

Члан 22. 
 
Мандат чланова Скупштине престаје пре истека времена на који је изабран: 

1. ако поднесе оставку или умре, 
2. ако буде опозван због непридржавања одредаба Статута и других општих аката АСЦС  и не 

присуствовања седницама Скупштине  АСЦС , 
3. услед престанка рада члана АСЦС кога представља. 

Уколико члану Скупштине мандат престане пре истека времена на које је изабран,надлежни орган 
ће изабрати другог члана на период до истека мандата члана коме је престао мандат. 
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Члан 23. 
 
Скупштина АСЦС усваја: 
доноси Статут АСЦС, 

 утврђује спортску и пословну политику АСЦС и одређује смернице за њено спровођење, 
 доноси финансијски план и усваја завршни рачун АСЦС на предлог Управног одбора 

АСЦС, 
 доноси план и програм развоја атлетског спорта у АСЦС, 
 одлучује о статусним променама, промени облика организовања и престанку рада АСЦС, 
 усваја Извештај о раду Управног одбора АСЦС, 
 усваја извештај Надзорног одбора, 
 одлучује о пријему нових чланица у АСЦС, 
 одлучује о удруживању АСЦС у спортске савезе и друге асоцијације, 
 доноси Пословник о свом раду, 
 доноси Правилник за подношење предлога кандидата за избор Предесдника и чланова УО 

АСЦС, 
 одлучује о искључивању својих чланова из АСЦС, 
 одређује критеријуме за избор кандидата на функције у органима и телима АСЦС, 
 бира и разрешава председника АСЦС,  
 бира и разрешава чланове Управног одбора АСЦС, 
 бира и разрешава генералног секретара АСЦС 
 бира и разрешава  чланове Надзорног одбора, 
 бира и разрешава чланове својих радних тела, 
 одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Савеза  
 доноси одлуку о престанку рада АСЦС и 
 обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима АСЦС. 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије и друга радна тела.Одлуком о 
образовању комисије и других радних тела утврђује се њихов делокруг рада и састав.  
 

Члан. 24. 
 
Седницу Скупштине сазива и њеним радом руководи председник АСЦС у складу са Пословником. 
Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. 
 

Члан 25. 
 
Скупштина може бити редовна и ванредна. 
Ванредну Скупштина: 
Председник је дужан да у року од 15 дана сазове седницу Скупштине на писмени захтев Надзорног 
одбора или на захтев Управног одбора или на захтев 1/3 чланова Скупштине АСЦС уз назнаку 
предмета расправе. 
У случају дуже спречености председника да врши дужности и обавезе из овог Статута, седницу 
Скупштине сазива и њеним радом руководи члан  Управног одбора кога одреди Управни одбор. 
Скупштину може сазвати орган односно чланови Скупштине који су то тражили. 
 

Члан. 26. 
 
Радом Скупштине руководи председник АСЦС. 



 7

О току рада седнице Скупштине води се записник који треба да садржи: број присутних делегата, 
дневни ред, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Записник 
потписују председник Савеза и записничар. 
 

Члан 27. 
 
 Скупштина одлучује пуноважно (има кворум за одлучивање) ако седници присуствује више од 
половине чланова Скупштине.  
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова осим у случајевима утврђеним овим 
Статутом. 
Скупштина доноси одлуке о доношењу новог статута или измене и допуне статута и статусним 
променама већином од укупног броја чланова Скупштине АСЦС ,а одлуку о престанку рада АСЦС 
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине АСЦС. 
Председник, и чланови Управног одбора учествују у раду Скупштине  АСЦС ,имају право гласа 
при одлучивању у  само ако су чланови Скупштине АСЦС. 
 

Члан. 28. 
 
Начин рада Скупштине АСЦС ближе се одређује Пословником о раду Скупштине. 
 

2. Управни одбор 
Члан 29. 

 
Управни одбор је орган управљања АСЦС. 
Управни одбор броји 9 чланова. 
Председник Скупштине је и председник Управног одбора АСЦС. 
 

Члан. 30. 
 
 Управни одбор има 9 (девет) чланова и то: председника, 8 (осам) члана. Чланове Управног одбора 
бира Скупштина АСЦС из реда истакнутих друштвено-спортских радника, атлетских стручњака, 
атлетичара и истакнутих привредника привржених атлетици, а на основу предлога из Правилника 
за подношење предлога кандидата за избор Предесдника и чланова УО АСЦС, 
 Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини АСЦС. 
Председник АСЦС је и председник Управног одбора. 
Чланови Управног одбора се бирају на период од 4 године и могу бити поново бирани. 
 

Члан. 31. 
 
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. ако поднесе оставку, 
2. ако га опозове Скупштина, 
3. услед смрти, 
4. услед престанка рада спортске организације која је члан АСЦСБ, а која га је предложила за 

члана Управног одбора, 
5. ако га опозове члан АСЦС који га је предложио, 
6. ако буде осуђен за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за 

следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, 
превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, 
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као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и 
недоличног понашања на спортским приредбама. 

 
Члан. 32. 

 
Управни одбор обавља следеће послове:  
утврђује предлог Статута АСЦС, предлоге општих аката које доноси Скупштина, 
утврђује предлоге планова и програма развоја атлетског спорта у АСЦС и стара се о њиховој 
реализацији, 

 предлаже Скупштини усвајање завршног рачуна и утврђује предлог финансијског плана 
АСЦС,  

 стара се о извршењу одлука Скупштине и осталих органа АСЦС, 
 предлаже удруживање АСЦС у одговарајуће спортске савезе и асоцијације у земљи и 

иностранству, 
 предлаже пријем нових чланова у чланство АСЦС, 
 подноси Скупштини извештај о свом раду, 
 образује радна тела, именује и разрешава њихове чланове, 
 предлаже Скупштини чланове Надзорног одбора, 
 доноси Пословник о раду Управног одбора, 
 подноси Скупштини Правилник за подношење предлога кандидата за избор Предесдника и 

чланова УО АСЦС, 
 доноси Правилник и утврђује критеријуме за расподелу средстава из буџета АСЦС, 
 доноси пропозиције за организацију такмичења, 
 доноси одлуке о додели признања спортистима, спортским радницима и стручњацима,  
 одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу; 
 утврђује програм спортске сарадње; 
 одлучује о оснивању привредног друштва или другог законом прописаног облика 

организовања у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или физичким 
лицима 

 прати и надгледа спровођење атлетских такмичења  у организацији АСЦС, 
 одлучује као првостепени орган по пријавама чланица и органа АСЦС, 
 врши и све друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима АСЦС, 
 именује чланове комисије за решавање спорова на прелог генералног секретара АСЦС, 
 именује чланове комисије за жалбе на прелог генералног секретара АСЦС. 

За вршење одређених стручних послова из своје надлежности Управни одбор може образовати 
стручне савете, комисије и радна тела. 
Одлуком о образовању стручног савета, комисије или радног тела утврђује се њихов делокруг рада 
и састав. 
 

Члан. 33. 
 

Рад Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду. Управни одбор ради на седницама које 
се одржавају према потреби, а најмање 4 пута годишње. 
Седницу Управног одбора сазива и њоме руководи председник АСЦС у складу са Пословником о 
раду Управног одбора. 
Председник је дужан да у року од 10 дана сазове седницу Управног одбора на писмени захтев 
Надзорног одбора или на захтев 5 чланова Управног одбора, или генералног секретара. 
У случају спречености председника, седницу Управног одбора сазива и њоме руководи један од 
чланова Управног одбора кога одреди председник. 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
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3. Председник Савеза 

  
Члан 34. 

 
Председника АСЦС бира Скупштина АСЦС из реда истакнутих спортских радника, спортиста или 
привредника а на основу предлога из  Правилника за подношење предлога кандидата за избор 
Предесдника и чланова УО АСЦС, 
Председник АСЦС се бира на период од четири године и може поново бити биран на исту 
функцију. 
Председник АСЦС за свој рад одговара Скупштини АСЦС. 
Председнику АСЦС престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком или 
разрешењем од стране Скупштине АСЦС. 
 

Члан. 35. 
 
Председник АСЦС 

 представља и заступа АСЦС, 
 руководи радом АСЦС и усклађује активности органа АСЦС, 
 заступа и преставља Савез у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за 

извршење финансијског плана Савеза; 
 има права, обавезе и одговорности пословодног органа Савеза у складу са Законом; 
 утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор АСЦС, 
 организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и 

другим органима и организацијама у земљи и иностранству, 
 предлаже избор генералног секретара АСЦС, 
 предлаже и одобрава службена путовања у иностранство. 
 врши и друге послове предвиђене овим Статутом и законом. 
 председник Савеза за свој рад одговоран је Скупштини 

Председник АСЦС одређена овлашћења може пренети на генералног секретара.  
 

4. Генерални секретар 
 

Члан 36. 
 
Генералног секретара бира Скупштина на период од 4 (четири) године с тим  што може бити 
поново биран на исту функцију.. 
За генералног секретара АСЦС може да буде именовано лице које испуњава следеће услове:  

 најмање три године радног искуства у стручном раду у спортским организацијама, 
 да има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова, 
 да поседује знање најмање једног светског језика. 

 
Члан. 37. 

  
Генерални секретар АСЦС; 

 организује и контролише обављање стручних послова у АСЦС и предузима мере за 
унапређење тих послова, 

 стара се о припремама седница органа АСЦС и о извршавању одлука тих органа, 
 обавља послове које на њега пренесе председник АСЦС, 
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 учествује у раду органа АСЦС без права одлучивања, 
 стара се о благовременој припреми периодичних рачуна и годишњих обрачуна и извештаја 

о пословању, 
 обавља и друге послове у складу са Сатутом и другим општим актима АСЦС, 
 прелаже Управном одбору АСЦС кандидате за именовање у Комисију за решавање спорова 

и кандидате за именовање у Комисију за жалбе, 
 доноси Правилник о систематизацији радних места. 

Генерални секретар за свој рад одговара председнику АСЦС, Управном одбору и Скупштини 
АСЦС. 
 

Члан 38. 
 
Генерални секретар одговоран је за свој радпредседнику, Скупштини и Управном одбору АСЦС. 
Скупштина не може разрешити ген. секретара његове функције због преузимања мера усмерених 
на обезбеђење законитости рада АСЦС. 
 

5. Надзорни одбор 
 

Члан 39. 
 

Надзорни одбор АСЦС је надзорни орган АСЦС који врши контролу спровођења Статута и других 
нормативних аката, контролу материјално-финансијског пословања и надзор над законитошћу рада 
органа Савеза. 
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина из редова својих чланова на предлог 
Управног одбора.Надзорни одбор бира из свог састава председника. Рад Надзорног одбора уређује 
се Пословником. 
 

Члан 40. 
 
Надзорни одбор ради у седницама које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. 
Седницу Надзорног одбора сазива и њеним радом руководи председник Надзорног одбора. У 
случају спречености председника, замењује га члан кога одреди председник Надзорног одбора. 
Надзорни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствују два члана. Надзорни одбор 
извештава Скупштину писменим путем најмање једном годишње о својим запажањима и контроли 
законитости пословања АСЦС. 
 

6. Одговорност чланова Управе Савеза 
 

Члан 41. 
 
Чланови Управног одбора одоговарају за штету коју својом одлуком проузокују АСЦС ако је 
одлука донета са намером да се штета проузрокује. 
Чланови из ст. 1 овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник. 
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Члан 42. 
 
Чланови Надзорног одбора одговорни су за штету коју нанесу АСЦС у вршењу овлашћења коју 
проузрокују намерно или непажњом. 
Чланови Надзорног одбора  могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком чланова 
Управног одбора ако су за ту одлуку знали или су морали знати а о томе нису обавестили 
Скупштину АСЦС. 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Члан 43. 
 
За обављање административних, материјално-финансијских, стручних, организационих и осталих 
послова АСЦС може да формира стручне службе. 
Обављање појединих специфичних стручних послова АСЦС може на основу претходно 
закљученог уговора поверити на вршење појединцима (спортским стручњацима и стручњацима у 
спорту), институцијама и организацијама. 
Послове из оквира активности АСЦС обавља неопходан број радника стручне службе. Стручном 
службом АСЦС руководи генерални секретар АСЦС. 
 

Члан 44. 
 
Правилником о систематизацији радних места утврђује се број радних места, врста и степен 
стручне спреме, потребна знања односно искуство и други потребни услови за заснивање радног 
односа на тим радним местима. 
 

Члан 45. 
 
Запослени у стручној служби АСЦС остварују своја права и обавезе на основу Закона, Статута, 
општих аката АСЦС и Колективног уговора из делатности физичке културе. 
 

СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 46. 
 
У оквиру АСЦС, без својства засебног правног лица, као његове заједница, а ускладу са правилима 
прописаним Законом о спорту делују: 
Заједница атлетских судија АСЦС, 
Заедница атлетских тренера АСЦС. 
Састав , начин избора органа и тела, као и делокруг послова које врше заједнице из става 1. овог 
члана Статута, прописују се њиховим општим нормативним актима који морају бити усклађени са 
одредбама Закона о спорту, одредбама овог статута и другим општим актима АСЦС. 
 

Члан 47. 
 
Заједница атлетских судија АСЦС и Заједница атлетских тренера АСЦС обављају делатности и 
активности секција из става 1. овог члана Статута на  територији АСЦС 
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Члан 48. 
 
Заедница атлетских судија АСЦС и Заедница атлетских тренера АСЦС имају своје председнике 
који се бирају у складу са општим нормативним актима донетим од тих секција.  
Председник Заједнице атлетских судија АСЦС је њен заступник, а послове са трећим лицима 
обавља у име и за рачун АСЦС.  
Председник Заједнице атлетских тренера АСЦС је њен заступник, а послове са трећим лицима 
обавља у име и за рачун АСЦС. 
 

5. САРАДЊА 
 

Члан. 49. 
 
АСЦС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 
организацијама и Савезима и у том циљу сарађује са свима. 
У остваривању својих циљева АСЦС сарађује и са организацијама за обављање спортске 
делатности, државним органима и организацијама и другим заинтересованим организацијама и 
појединцима. 
 

6. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕЗА 
 

Члан 50. 
 
Средства за рад АСЦС образују се од буџетских средстава која су опредељена у Буџету за 
финансирање ове активности, прилога донатора и спонзора, сопствених прихода остварених 
маркетиншком делатношћу АСЦС и других Законом дозвољених прихода. 
АСЦС може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са Законом.  
У циљу повећања сопствених прихода АСЦС може основати привредна друштва (предузећа) чија 
ће делатност и приходи допринети повећању прихода АСЦС у складу са Законом који такве 
делатности регулише. 
 

Члан. 51. 
 
За финансирање посебних активности из програма рада АСЦС заинтересоване организације могу 
да удржују средства и оснивају фондове са посебном наменом у АСЦС. 
Располагање и руковођење средствима из става 1. овог члана врши се сагласно одлуци удружиоца 
средстава. 
 

Члан 52. 
 
Материјално финансијско пословање и евиденција средстава АСЦС уређује се посебним општим 
актима АСЦС 
 

Члан. 53. 
 
АСЦС управља и користи објекте са којима располаже или који су му дати на коришћење. 
АСЦС може променити намену спортском објекту са којим располаже само изузетно и под 
условима утврђеним Законом о спорту. 
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7. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 54. 
 

Јавност рада АСЦС обезбеђује се јавношћу седница органа и тела АСЦС,. 
АСЦС може имати своје гласило чији садржај и изглед утврђује Управни одбор. 
Представник АСЦС који даје податке и информације у вези са радом АСЦС одговоран је за 
њихову тачност. 
Ставове АСЦС, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани 
функционери АСЦС. 
Јавност рада АСЦС обезбеђује се сарадњом са средствима јавног информисања и другим 
средствима обавештавања, као и путем званичне веб-презентације (веб-страница) АСЦС, а у складу 
са правилима прописаним овим статутом. 
Члановима АСЦС и јавности доступни су сви подаци о АСЦС осим оних који представљају 
пословну тајну.  
 

Члан 55. 
 
Органи и тела АСЦС могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документа или подаци поверљиве при 
 

8. ОПШТИ АКТИ САВЕЗА 
 

Члан 56. 
 
Општи акти АСЦС су: Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују 
одређена права. 
 

Члан 57. 
 
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора АСЦС могу дати 
Надзорни одбор, председник АСЦС и најмање једна трећина чланова АСЦС. 
 

Члан 58. 
 
Општи акти АСЦС ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања. 
Општи акти АСЦС морају бити у сагласности са Статутом АСЦС као и Статутом АСС. 
 

9. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 
Члан. 59. 

 
АСЦС и његови чланови имају обавезу да воде матичне евиденције својих чланова, спортских 
објеката, врхунских атлетичара (активних спортиста), атлетских стручњака и атлетских резултата у 
складу са одредбама Закона о спорту. 
 

Члан. 60. 
 
Чланови АСЦС имају обавезу да се упишу у одговарајуће матичне евиденције које води 
министарство надлежно за спорт и Агенција за привредне регистре, као и да све измене и допуне 
података у тим евиденцијама или чињеницу престанка рада, пријаве тим државним органима. По 
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добијању акта о упису у матичне евиденције надлежног државног органа, чланови АСЦС дужни су 
да фотокопију тог акта доставе Генералном секретару АСЦС, најкасније 7 (седам) дана по 
добијању таквог акта 
 

Члан 61. 
 
Спортски стручњаци ангажовани у АСЦС обавезни су да воде евиденције о свом стручном раду на 
начин одређен одлуком надлежног органа АСЦС. 
 

Члан. 62. 
 
АСЦС доноси једногодишње и четворогодишње планове рада и развоја и планови стручног рада. 
Начин израде планова израђује Управни одбор АСЦС. 
 

10. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан. 63. 

 
Спорове настале између АСЦС и његових чланова, као и спорове настале између чланова АСЦС, а 
поводом примене правила из Статута АСЦС и других општих аката АСЦС, решава Комисија за 
решавање спорова. 
Странка незадовољна одлуком Комисије за решавање спорова има право да поднесе жалбу на 
одлуку Комисије, Комисији за жалбе, која у поступку по жалби доноси коначну одлуку. 
Комисија за решавање спорова има три члана који морају бити дипломирани правници. 
Пословником о раду и другим општим актима  које доноси Управни одбор, уређује се начин рада 
Комисје за решавање спорова. 
 

Члан 64. 
 
Комисија за жалбе је другостепени орган који одлучује о жалбама поднетим поводом одлука 
донетих од  Комисије за решавање спорова. 
Комисија за жалбе има три члана који морају бити дипломирани правници. 
Пословником о раду и другим општим актима  које доноси Управни одбор, уређује се начин рада 
Комисје за жалбе. 
Одлука комисије за жалбе је коначна за учеснике спора. 
 
 

11. ПРЕСТАНАК РАДА 
 

Члан 65. 
 
АСЦС престаје са радом у складу са Законом. 
Одлуку о престанку рада АСЦС доноси Скупштина АСЦС када се 2/3 укупног броја редовних 
чланова АСЦС писменим путем изјасни за престанак рада АСЦС. АСЦС престаје са радом када се 
испуне услови прописани Законом о спорту. 
 

Члан 66. 
 
У случају престанка рада, имовина АСЦС која преостане после измирења свих обавеза, постаје 
имовина Атлетског Савеза Србије. 
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12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 67. 

 
Општи акти АСЦС усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана ступања 
на снагу Статута. 
Чланови АСЦС имају обавезu да усагласе своје опште акте са одредбама овог Статута у року од три 
месеца од дана његовог ступања на снагу. 
Чланови АСЦС су дужни да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама Закона о 
спорту у роковима прописаним тим законом и подзаконским актима донетим на основу њега. 
 

Члан. 68 
 
 Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе претходног важећег Статута усвојеног 
на седници Скупштине АСЦС 21.марта 2012.године Овај Статут ступа на снагу 8 дана од 
објављивања на огласној табли АСЦС која се налази у седишту АСЦС. 
 
У Крушевцу, ___________ 2017. године, 
 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА, 
 
              
         ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 


