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РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ 
Од Скупштине АСЦС која је одржана 21.марта када је изабрано ново руководство 

предузете су активности око пријављивања код АПР и промена података о 
новоизабраним лицима. Успешно је завршено превођење у АПР, након чега је покренуто 
пословно-финансијско сагледавање администрације. Прегледана документација није 
најбоље ажурирана и учињено је пар пропуста. Тек у новембру месецу успели смо да 
прикупимо сва потребна документа и да коначно рад Савеза доведемо до потребног 
нивоа. 

Канцеларија АСЦС тј. Генерални секретар покушао је да обезбеди бољу 
комуникацију са клубовима, пре свега путем електроске поште и преко сајта, у почетку 
преко услужног сајта АК Крушевац, а на крају године активиран је и званичан сајт АСЦС. 
Посебно треба истаћи да су припреме и покретање сајта урађени без финансијских 
обавеза великим залагањем Председника АСЦС. Прикупљање и припрему одрђене 
документације (рекорди АСЦС и табилце најбољих такмичара) урадио је Љубиша Гајић. 
На овај начин АСЦС је добио своје званично гласило, које ће надам се значајно 
унапредити  рад Савеза и комуникацију не само са клубовима већ и са љубитељима 
атлетике са ових простора, а и шире. 

Сачињен је Адресар клубова АСЦС, али није у потпуности довршен јер није било 
интересовања клубова да се допуне подаци о клубовима (веома мали број клубова је 
доставио тражене податке), а на сајту АПР нису били доступни сви потребни подаци. 

Припремљена су документа која су потребна за регистрацију такмичара и тренера 
(доступна су на сајту АСЦС). 

Ажуриране су базе података о регистрованим такмичарима, при чему су о свим 
променама клубови уредно и на време обавештавани. На овај начин омогућено је да 
клубови користе званичну базу података при вођењу својих Књига чланова (није познато 
да ли су у потпуности и коришћени).  

Води се прецизна евиденција о уплати котизација за такмичење клубова. У овом 
делу још увек постоје значајни проблеми јер један број клубова није извршио своје 
обавезе о чему смо обавестили канцеларију АСС и затражили предузимање потребних 
мера . И поред више обавештења, молби и захтева да се поштује одлука УО АСС до 
краја такмичарске сезоне један број клубова није извршио уплату. О даљим потезима 
поводом овог питања одлучиће УО АСЦС уз пуну подршку УО АСС, која је исказана кроз 
донете одлуке на последњој седници УО. 

У другом делу године успостављена је тесна сарадња са канцеларијом АСС и 
након више разговора, упућених дописа и постигнутих договора добијена су средстав за 
рад канцеларије. На овај начин умногоме је нормализован рад и спречени могући 
проблеми у раду због недостатка средстава која су се очекивала од уплате такси за 
котизацију клубова у 2012.години. 



Из ових средстава помагана је организација такмичења у Нишу и Јагодини. 
ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 
У оквиру такмичарске сезоне спроведена су скоро сва планирана такмичења, 

једино није одржано Првенство АСЦС за мл. јуниоре-ке и мл. пионире-ке. Прво је било 
отказано због велике врућине и малог броја пријављених такмичара, а друго због 
тренутног недостатка финансијских средстава. Морамо да истакнемо да су сва одржана 
такмичења реализована у оквиру програма такмичења АСС /Квалификације КУП АСС/. 
Ово је било једино могуће решење у датом тренутку што због недостатка средстава, а 
што због недостатка термина и услова за одржавање такмичења јер је у функцији 
/делимичној/  био једино стадион ЧИКА ДАЧА у Крагујевцу.   

Као новина уведен је КУП Централне Србије и одржан је у категоријама сениора, 
јуниора и пионира. 

Можда најзначајније ове године било је учешће репрезентације ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ на „Меморијалу А.Маринковић“ у Београду, где смо заузели друго место у 
конкуренцији пет репрезентација. На овај начин по први пут смо се на неком такмичењу 
званично представили као репрезентација. 

Поред тога АСЦС је помагао и организације атлетских митинга и др. такмичења 
која су организовали клубови у градовима где није било адекватних атлетских стаза. 

 
РАД ОРГАНА И КОМИСИЈА АСЦС 
УО АСЦС је именовао Спортског директора, Сручни штаб и Комесара такмичења, 

одредио њихове задатке. Извештаји о њиховом раду биће изложени на Скупштини и 
чиниће  саставни део овог извештаја. 
 

Помагали смо и одржавање семинара за обучавање судија који је реализован у 
Крагујевцу, тако да је увећан број испитаних судија. Такође, у овом периоду одржана је и 
Скупштина ЗАС Централне Србије где је изабрано руководство, усвојени потребни 
документи и дате смернице даљег развоја у наредној години. Извештај о раду 
организације је саставни део овог извештаја. 

 
Тренерска заједница АСЦС у овом периоду одржала је неколико УО, али због 

неслагања око поштовања процедуре при припреми семинара и Скупштине са 
ставовима УО АСЦС није одржана Изборна Скупштине. Истекли мандати и члановима 
УО и члановима Скупштине ЗАТ АСЦС представљали су проблем који је блокирао рад 
организације, па је УО АСЦС био принуђен да формира Комисију за припрему 
Скупштине ЗАТ АСЦС. Извештај о раду ЗАТ АСЦС биће предмет посебне Скупштине 
ЗАТ АСЦС.  

 
Сагледавајући урађено у протеклој години, могу да констатујем да су учињени 

помаци ка бољем раду АСЦС, али да је у неким сегментима могло да се уради и више. 
Ипак, обзиром на ситуацију која је владала како у нашем друштву тако и у нашем спорту 
могу да будем задовоља укупним резултатима. 

 
    Извештај припремио Ген. Сек. АСЦС  

Горан Беговић 
 

 

  


