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 Приоритетни задатак у 2014.години био је стварања неопходних услова за 
наставак рада канцеларије АСЦС.  Досадашња искуства показала су да без добре 
организације свих служби, комисија и самог руководства АСЦС тешко је очекивати 
напредак у даљем раду.  
  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, других комисија и лица на која ће УО АСЦС пренети 
део задужења, али и стварањем Службе маркетинга. Нажалост мало тога до горе 
поменутог је и спроведено, дошло је до застоја у раду УО АСЦС, а самим тим и до 
застоја у замени и формирању потребних служби за рад Савеза.  
 
 Програмске активности одржане су  у највећој мери и ту је направљен 
помак у организационом смислу. Достављамо кратак преглед и оцене акција које 
су извршене у протеклом периоду. 
 
Програмски активности / такмичења/: 
 
  Атлетски савез Централне Србије у овој години години бавио се 
превасходно промовисањем, пропагандом и развојем атлетског спорта на читавој 
територији. 
Остварење ових основних циљева покушали смо да спроводемо кроз следеће 
активности: 

• Организовање  система регионалних такмичења пре свега за најмлађе који 
су већ ангажовани кроз пројекат KIDS ATHLETICS. Контактирани су сви 
клубови који су укључени у пријекат КА, као и координатор АСС за овај 
пројекат. Осмишљен је сиситем  такмичења формирањем четири 
подрегиона, и прешло се на његову реализацију. У региону чији су центри 
били Ниш и Шабац, одржана су квалификациона такмичења. У региону 
Ћуприја због елементарних непогода и ванредног стања нисмо успели да 
реализујемо договорено такмичење, док  у региону Краљево није било 
довољно пријаљених клубова за одржавање такмичења /пријављени су 
само АК Нови Пазар и АК Лепосавић/.  Нажалост читава акција није 
завршена јер није било адекватних термина да се сва такмичења спроведу 
до краја /организовањем завршне манифестације у Београду/. 



• Настављено је са унапређењем регионалних такмичења, Појединачна 
првенства АСЦС и КУП такмичења за све категорије. Одржана су 
такмичења у четири категорије и ове године у оквиру Квалификационих 
КУП ракмичења. Недостатак финансиских средстава и адекватних објеката 
онемогућио је повећање броја регионалних такмичења. Унапређење 
система такмичења биће могуће када се у створе адекватни услови, пре 
свега изградњом нових атлетских објеката на територији Централне 
Србије. Крагујевац и даље фигурира као једини атлетски центар у региону. 

• Поред поменутих такмичења у организацији клубова из нашег региона 
одржано је и неколико националних првенстава. Домаћини такмичења 
били су АК РАДНИЧКИ – Крагујевац, АК БОР – Бор, AK MЛАДОСТ – Ужице 
и ААК НИШ – Ниш. Обзиром на тренутно стање инфраструктуре ово је 
вероватно максимум ангажовања наших клубова. 

• Значајан напредак учињен је у организацијхи летњих митинга за најмлађе 
кроз пројекат КАД НЕМА ТАРТАНА... 2014. Постигнута је већа масовност, 
боља техничка организација такмичења, стандардизација дисциплина и 
комплетног програма. Оно што посебно радује је су клубови организатори 
такмичења у Димитровграду, Пироту, Бору, Параћину, Ћуприји и Јагодини 
наишли на подршку локалних самоуправа, што ће надаомо се, побољшати 
и статус ових клубова у тим срединама. Радује наравно и податак да су се 
појавили и такмичари из нових средина: Кучево, Соко Бања, Врање. 
Очекује се да њихово активније укључење у такмичења како АСЦС тако и 
АСС. 

• Изградња атлетског стадиона у Пријепољу, а посебно ангажовање АК 
ПОЛЕТ  и локалне самоуправе донели су нам  организацију једног 
међународног атлетског митинга који ће, надамо се постати 
традиционално такмичења и допринети још бољој популаризацији 
атлетског спорта у региону. 

• Поред свега наведеног, истакао бих и организацију КРОС ЛИГЕ, која је 
спроведена залагањем три клуба ЧААК Чачак, АК БОР и АК ЈАСЕНИЦА – 
См.Паланка. Нажалост АСЦС није могла озбиљније да се укључи и 
помогне рализацију јер поменута такмичења нису била педвиђена 
Календаром АСЦС. Ипак, свој  залагањем и реализацијом ова такмичења 
морају да се у наредној години нађу и у званичном програну АСЦС. 

 
  На пољу развијања едукације најмање је урађено, јер је због велике 
поларизације међу клубовима није одржана редовна Скупштина ТЗАСЦС и самим 
тим је ова организација престала са радом. Иницијатива за формирање нове 
организације је изостала тако да тренутно имамо блокаду у раду овог веома 
битног сегмента у организацији атлетског спорта у региону. 
 
  Нажалост других активности било је веома мало, тако да су и резултати на 
другим пољима изостали. 
  За такво стање свакако постоје и објективни разлози: тешка финасијска 
ситуација у земљи, елементарне непогоде и непостојање законске регулативе која 
би омогућила боље финансирање како АСЦС тако и клубова на локалу. 
  Ипак сматрамо да реорганизацијом можемо више и боље. 
 
  Треба свакако истаћи да је успостављена редовност финансирања рада 
канцеларије кроз наплату годишње чланарине, није успостављено редовно 
финансирање припадајућих хонорара и одобрених награда истакнутим 



појединцима. Практично само клубови који нису ни били активни у раду /нису 
учествовали на такмичењима/ нису уплатили чланарину. Проблем у мањој мери 
постоји код наплате такси за регистрацију такмичара. Већина клубова испуњава 
своје обавезе и надамо се да ће и они који то нису урадили до краја календарске 
године измирити своја дуговања. Прилив овох средстава је непроцењиве 
важности, јер смо захваљујући овим средствима успели да реализујемо сва горе 
поменута такмичења. 
 
  Напредак је постигнут и на развоју система обавештавања јавности о 
нашем раду, ту пре свега мислим на квалитет информација које се могу видети 
путем званичног сајта АСЦС, али и доприносу који нам даје IP SPORT MEDIA на 
бољој презентацији наших такмичења широј популацији. 
 
  Анализирајући постигнуто у 2014.години можемо бити делимично 
задовољни, одржан је континуитет рада АСЦС, унапређени су неки сегменти у 
раду иако су објективне околности у држави ометале бољу реализацију зацртаног. 
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