
 

У  Г О В О Р 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА 

 
1. АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ из Бора ул.Краља Петра првог бр.12.  кога заступа  
Станиша Аксић, ген.секретар Атлетског савеза Централне Србије (у даљем тексту АСЦС)   
2. АТЛЕТСКИ КЛУБ ______________________ из _______ , са седиштем у ул.______, кога  заступа 
__________________________, (у даљем тексту организатор) 

           Споразумели су се да се, на основу одлуке Управног Одбора АС Централне Србије бр. 01–
/2023. од 31.јануара 2023.год, АТЛЕТСКОМ КЛУБУ _______________ из ______ повери организација 
следећег такмичења: 
 

 ________________________________________  
  
Такмичења ће се одржати на ______________(Стадиону) ______________ ул.___________  у  

_________у, под следећим условима: 
    

1. 
Организатор се обавезује  да ће такмичења организовати у потпуности у складу са Правилником о 
ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности Министартства 
омладине и спорта Републике Србије, Пропозицијама за такмичење АСЦС за 2022-2024 годину, 
Правилима за атлетска такмичења АСЦС, захтевима Делегата за такмичења и одредбама овог 
Уговора. 
 

2. 
Атлетски савез Централне Србије у сарадњи са организатором се обавезује да ће 15 дана пре датума 
такмичења расписом обавестити атлетске клубове,  и  атлетске судије АСЦС о свим детаљима 
организације такмичења: месту одржавања такмичења, дисциплинама, сатници, начину подизања 
билтена и стартних бројева, роковима за достављање пријава, условима и ценама смештаја, путним 
правцима до места такмичења  и др. 
 

3. 
Организатор се обавезује да за регуларно одржавање такмичења обезбеди одговарајући број  
испитаних атлетских судија на предлог судијске организације АСЦС .  
 

4. 
Организатор се обавезује да ће сносити  
 
1.комплетне трошкове техничке организације горе наведеног такмичења која подразумева: 
2.Обезбеђење објеката са мушком и женском свлачионицом са  санитарним чвором; 
3.Канцеларију за обраду резултата такмчења, исписивање диплома и слично; 
4.Озвучење, руковаоца озвучења и спикера; 
5.Организацију и спровођење церемонијала доделе пехара, диплома и осталих награда; 
6.Дежурство лекара или екипе хитне помоћи за време такмичења; 
7.Обезбеђење свих атлетских справа, реквизита и уређаја за такмичење; 
8.Припрема атлетских борилишта за скакање, бацање и обележене најмање 6 атлетских стаза за 
трчање; 
9.Довољан број радника за рад на објекту за време такмичења /равнање песка у јами за скок у даљ/; 
10.Организацију Пријемног цента и довољан број испитаних  атлетских судија из тачке 3 овог уговора. 
11.Обезбеђење довољно медаља,диплома и такмичарских бројева и довољно  зихерица за 
такмичарске бројеве; 
12.Трошкове Техничког делегата АСЦС у складу са утврђеном Одлуком УО АСС за 2023 годину,  
13.Трошкове суђења атлетских судија утврђене  одлуком УО АСЦС, 
14. Трошкове оператера електронике и опен трека утврђене  одлуком УО САС-а, 
15.Умножавање стартних листа такмичења и дисцтрибуција са стартним бројевима истих свим 
клубовима учесницима такмичењаима; 
16..Слање расписа такмичења, пријем и обрада пријава за такмичење, израда стартне листе,  



17.Израда билтена 2 – резултата такмичењаи дисцтрибуција истих свим клубовима учесницима 
такмчења путем електронске поште 

Организатор преузима и све друге трошкове везане за непосредну организацију  и спровођење 
такмичења (по захтевима Техничког делегата такмичења), а убира све приходе од стартнине за 
наведено такмичење по одлуци УО АСЦС и од медијске и друге одобрене експлоатације такмичења. 
 

5. 
За све послове у вези организације такмичења  организатор  је дужан да добије сагласност Техничког 
делегата  Атлетског савеза централне Србије на такмичењу.  
 

6. 
Атлетски савез Централне Србије се обавезује да ће сносити следеће трошкове за следећа 
такмичења: 

1. Отворено првенство АСЦС-У-16,У-20 
2. Отворено првенство АСЦС – У-18,С 
3. Отворено првенство АСЦС - У-14,АШ-АБЦ 

4. Првенство АСЦС у Кросу- С-У-20,У-18,У-16,У-14,АШ(АБЦ) 

5. Првенство АСЦС у полумаратону-С 
1.Трошкове награда (медаље, дипломе и пехара,стартне бројеве ) у складу са одредбама Пропозиција 
АСЦС 2022-2024. 
2.Слање расписа такмичења, пријем и обрада пријава за такмичење, израда стартне листе,  
3.Израда билтена 2 – резултата такмичењаи дисцтрибуција истих свим клубовима учесницима 

такмчења путем електронске поште 
 

7. 
Организатор се обавезује да Атлетском савезу централне  Србије обезбеди у зони циља – 50 дужних 
метара и на самој стази 20 дужних метара одговарајући простор за постављање паноа генералног и 
осталих спонзора Атлетског савеза централне Србије. Организатор несме, без сагласности техничког 
делегата АСЦС, поставити рекламне паное фирми истих делатности, које има АСЦС. 
 

8. 
Непридржавање или неблаговремено извршавање преузетих обавеза повлачи за собом примену мера 
предвиђених дисциплинским одредбама Пропозиција АСС за 2022-2024.годину. 
 

9. 
У случају евентуалног спора по овом Уговору, који се не може решити споразумно, уговорне стране су 
се споразумеле да је месно надлежан Основни суд у Бору. 
 

10. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, за сваку уговорну страну по 2 (два) примерак. 
 
 
   за организатора       за  Атлетски савез централне Србије 
 
         М.П.               М.П. 
___________________________         __________________________ 
                                                             Станиша Аксић, ген.секретар   


