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 У предходном периоду свог постојања АСЦС је успео да покаже и докаже 
неопходност свог постојања. 
 Ипак, сада  се пред АСЦС намећу други једнако озбиљни задаци чија 
реализација је неопхода ради даљег унапређења рада и функционисањаАСЦС  
као најбројнија организација у АСС. 
 
 Програмске активности садржане су у следећим тезама: 
 
 
  У основне циљеве који су хитно потребни нашем савезу свакако треба 
уврстити  формирање и унапређење рада органа и служби које ће деловати у 
оквиру делокрига који су им одређени одредбама Статута АСЦС .  Свакако, почев 
од УО АСЦС, Генералног секретара, Стручног савета, Заједнице судија АСЦС и 
Тренерске заједнице АСЦС, али и стварањем Службе маркетинга као и 
формирањем нових комисија које могу допринети унапређењу рада.  
На овај начин знатно већи број стручњака био би укључен у рад на развоју и 
унапређењу рада, а израда основних нормативних аката добила би на квалитету. 
 

 Програмски циљеви 
 
  Атлетски савез Централне Србије у наредној години бавиће се превасходно 
промовисањем, пропагандом и развојем атлетског спорта на читавој територији. 
Остварење ових основних циљева могуће је само ако се спроводу следеће 
активности: 

 Унапређење рада клубова уз усавршавање тренера у клубовима и 
едукације осталих клупских служби. 

 Формирање  репрезентативних селекције АСЦС. 

 Организовање  система регионалних такмичења и инсистирање на 
адекватној организацији и вредновању истих од стране АСС. 

 У сарадњи са заинтересованим клубовима и локалним самоуправама 
организовати неколико традиционалних међународних такмичења. 

 Знатно више радити на јачању сарадње са националним и регионалним 
савезима у окружењу. 

  Успоставити агресивнију маркетиншку политику која би се огледала у 
бољој сарадњи са локалним и регионалним медијима, на овај начин 
презентација наших активности била би заступљена знатно више. 



 Обиласком како развијених тако и неразвијених делова нашег региона 
сагледати тренутне проблеме и предвидети активности за унапређење 
рада кроз сарадњу са локалним самоуправама. 

 Организовати промотивне активности у срединама где не постоји или је 
слабо заступљен наш спорт. 

 Помоћи у организовању манифестација у срединама где је значајнија 
заступљеност и квалитет наших чланова. 

 Успоставити бољу сарадњу са школама и представницима школског 
спорта у регионима. 

 Организовати промотивне кампове на којима би млади талентовани 
такмичари и тренери кроз дружење са врхунским тренерима и 
стручњацима у спорту усвајали нова знања и системе тренинга. 

 Формирати тим стручњака који би се бавио припремањем документације 
за конкурисање на пројектима које финансирају Министарство омалдине и 
спорта, Министарство просвете као и сродне међународне организације. 

 
  За спровођење поменутих активносто могуће је обезбедити средства кроз 
редовну уплату годишњих чланарина клубова,  бољи маркетиншки рад, сарадњу 
са АСС и локалним самоуправама. Нарочито је битно координирати сарадњу са 
појединим локалним самоуправама и стварати услове за њихову бољу промоцију 
кроз организацију квалитетних атлетских манифестација. 
 
  Све предложено у овом програму је реално и оствариво једино под условом 
да сви чланови АСЦС прихвате и спроводе зацртани програм и редовно 
испуњавају своје обавезе према АСС и АСЦС. Редовност ових прихода омогућиће 
реализацију и осталих идеја. 
 
  Наравно, висина реализације зацртаног зависиће и од спољних фактора, 
реализације договора са АСС, успеха у контактима са евентуалним 
финансијерима, залагања у поступцима конкурисања према министарствима и сл. 
међународним фондовима. 
 
  УО АСЦС у сарадњи са новоформираним службама покушаће да у 
2013.години обезбеди неопходна средства за реализацију предвиђених акција, 
али ниво успеха зависиће и од спремности свих чланова да помогну у највећој 
могућој мери при спровођењу истих. 
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