Крушевац, 09. јануар 2017.године
Број: 01 – 05 / 2017

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 2017.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, 09. јануар 2017.године
Број: 02 – 05 / 2017

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 2017.годину
1. У такмичарској 2017.години клубови имају обавезу плаћања таксе за
пререгистрацију такмичара у износи од 150,00 динара, сходно одлуци УО
АСС број 551-2/02 од 15.12.2016.год.
2. Такса за регистрацију нових такмичара наплаћује се у износу од 300,00 дин
по такмичару, сходно одлуци УО АСС број 551-2/02 од 15.12.2016.год.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_______________________________

Крушевац, 09. јануар 2017.године
Број: 03 – 05 / 2017

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 2017.години
1. Годишња чланарина за све клубове регистроване на територији АСЦС
наплаћује се сходно одлуци УО АСС број 551-3/02 од 15.12.2016.год. у
износу од 10.000,00 динара.
2. Клуб је дужан да уплату сва заостала дуговања, таксе за регистрацију и
пререгистрацију такмичара и чланарину за 2017. годину, изврши пре
учешћа на такмичењу из програма АСС и АСЦС, односно сходо чл. 4.5.1.
Пропозицијама АСС 2017-2020. После предвиђених рокава клуб који не
измири обавезе 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, 09. јануар 2017.године
Број: 04 – 05 / 2017

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 тренера за 2017.години
1. Годишња чланарина за све тренере регистроване на територији АСЦС
наплаћује се на основу одлуци УО ЗАТЦС број 05/2016 од 23.12.2016.год. у
износу од 1.000,00 динара.
2. Тренер је дужан да уплати чланарину за 2017. годину, изврши до 31.марта
2017. године. После поменутог рока Тренер који не уплати чланарину НЕМА
ПРАВО да заступа клуб нити да учествује на акцијама и на такмичењима из
програма АСС и АСЦС, до уплате исте.
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници.

Председник АСЦС
Иван Павловић
_____________________________

