Крушевац, 18. јануар 2016.године
Број: 01 – 05 / 2016

На основу члана 32. Статута АСЦС, Управни одбор Атлетског савеза Централне
Србије, на телефонској седници доноси следећу

О Д Л У К У
о висине стартнине на такмичењима у 2016.години
1. Стартнина на свим регионалним КУП и појединачним такмичењима у
организацији АСЦС наплаћује се по пријављеном такмичару како у
појединачној дисциплини, тако и за такмичаре пријављене у штафетама, у
висини од 250,00динара.
2. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_____________________________

Крушевац, 18.јануар 2016.године
Број: 02 – 05 / 2016

На основу члана 32. Статута АСЦС, Управни одбор Атлетског савеза Централне
Србије, на телефонској седници доноси следећу

О Д Л У К У
о висини такси за регистрацију и пререгистрацију такмичара
за такмичарску 2016.годину
1. У такмичарској 2016.години клубови имају обавезу плаћања таксе за
пререгистрацију
такмичара. Такса за пререгистрацију такмичара и
издавање дупликата такмичарске легитимације наплаћује се у износи од
150,00 динара.
2. Такса за регистрацију нових такмичара наплаћује се у износу од 300,00 дин
по такмичару, сходно одлуци УО АСС број 617-1/02 од 25.12.2015.год.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_______________________________

Крушевац, 18.јануар 2016.године
Број: 03 – 05 / 2016

На основу члана 32. Статута АСЦС, Управни одбор Атлетског савеза Централне
Србије, на телефонској седници доноси следећу

О Д Л У К У
о висине годишње чланарине клубова за 2016.години
1. Годишња чланарина за све клубове регистроване на територији АСЦС
наплаћује се сходно одлуци УО АСС број 617-2/02 од 25.12.2015.год. у
износу од 10.000,00 динара.
2. Клуб је дужан да уплату чланарине за 2016. годину, изврши пре учешћа на
такмичењу из програма АСС и АСЦС, a најкасније до 31.марта текуће
године. После 31.марта 2016.год., клуб који не уплати чланарину НЕМА
ПРАВО учешћа на такмичењима из програма АСС и АСЦС до уплате исте.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_____________________________

Крушевац, 18.јануар 2016.године
Број: 04 – 05 / 2016

На основу члана 32. Статута АСЦС, Управни одбор Атлетског савеза Централне
Србије, на седници одржаној дана доноси следећу

О Д Л У К У
о висине надокнаде за рад генералног секретара АСЦС за 2016.годину
1. Одређује се исплата зараде на основу уговора о делу за 2016.године у
износу од 25.000,00 динара за месец, у нето износу, генералном секретару
АСЦС, као надокнада за извршени рад.
2. Послови, задужења и одговорност биће предвиђени уговором.
3. Исплата зарада извршиће се сходно могућностима и на основу тренутног
прилива средстава на рачун АСЦС.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_____________________________

Крушевац, 18.јануар 2016.године
Број: 05 – 05 / 2016

На основу члана 32. Статута АСЦС, Управни одбор Атлетског савеза Централне
Србије, на телефонској седници доноси следећу

О Д Л У К У
о издавању такмичарских легитимација и др. докумената
клубовима у 2016.години
1. Издавање и овера такмичарских легитимација као и издавање других
докумената (потврде, извештаји, уверења и сл.) искључива су обавеза
генералног секретара АСЦС.
2. Генерални секретар АСЦС након достављеног захтева клуба дужан је да у
року од 48 сати одговори, изда захтев или затражи додатну документацију.
3. Генерални секретар АСЦС не издаје тражену документацију клубовима који
нису измирили сва потраживања на основу достављених фактура до
измирења истих.
4. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_____________________________

