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На основу члана 46,47 i 48. Статута Атлетског Савеза централне Србије,  Скупштина заједнице атлетских 

тренера Атлетског савеза централне Србије ,на седници одржаној у Крагујевцу, дана 22.марта 2013. 

године усвојила је 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АТЛЕТСКИХ ТРЕНЕРА  

АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

 
  

Основне одребе 

Члан 1. 

 

 Овим Пословником уређују се питања од значаја за рад Скупштине, начин одлучивања и 

доношења одлука, доношење општих аката,  дужности чланова и јавности у раду. 

 

Члан 2. 

 

 Сваки члан Скупштине који је измирио своје обавезе остварује своја права и дужности 

учествујући у раду Скупштине и складу са овим Пословником. 

 

Скупштна (конституисање) 

Члан 3. 

 

 Седницу Скупштине отвара председник радне групе , предлаже Дневни ред седнице и Радно 

председништво од 3 (три) члана. Председник радне групе Скупштиra је члан Радног председништва. 

 Радом Скупштине, након избора Радног председништва, руководи Радно председништво. 

 

Члан 4. 

 

 На предлог Радног председништва Скупштина бира Верификациону комисију од 3 (три) члана. 

 Верификациона комисија утврђује број присутних чланова Скупштине на основу објављеног 

списка тренера који испуњавају услове да присуствују и учествују у раду скупштине.На објављеном 

списку су тренери који су измирили своје обавезе  према заједници атлетских тренера Атлетског савеза 

централне Србије. 

 Број евидентираних чланица из става 2. је основ за утврђење кворума за рад Скупштине. 

 

Члан 5. 

  

 Изборна Скупштина заседа поводом утврђеног Дневног реда. 

 Предлог Дневног реда утврђује радна група. 

 Предлог Дневног реда, са потребним материјалом у прилогу, доставља се члановима Скупштине 

најкасније 7 дана пре заказаног термина одржавања Скупштине. 

 

Члан 6. 

 

 Скупштина одлучује пуноважно ако јој присуствује више од половине евидентираних чланова. У 

случају да Скупштина нема кворум потребан за одржавање (одлучивање), председник радног 

председништва, ће, одложити седницу Скупштине . 

Радна група ће сазвати  нову седницу Скупштине са истим дневним редом. Скупштина на поновљеној 

седници може да одлучује већином гласова присутних чланова. 

 Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

 Одлуке се доносе јавним гласањем. 

 Скупштина може донети Одлуку да се по појединим тачкама одлуке доносе тајним гласањем. 

Тајно гласање се врши путем гласачких листића. Гласачки листић обавезно садржи упутство о начину 

гласања. 

 Избор органа заједнице атлетских тренера Атлетског савеза централне Србије обавезно се врши –

јавним гласањем  ако другачије није одлучено. 

 



 2 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Претрес на седници Скупштине води се само према утврђеним тачкама Дневног реда. Допуна 

Дневног реда могућа је на самој Скупштини ако се за њу изјасни више од половине присутних чланова.

 Скупштина може да одлучи да се бројно и временски ограничи појединачна дискусија чланова 

Скупштине. 

 

Записник 

Члан 8. 

 

 О раду седнице води се Записник. У Записник се обавезно уносе донете одлуке и закључци 

Скупштине, резултат гласања за, против или уздржан и када то дискутант искључиво захтева издвојено 

мишљење, дискусија или став. 

 Записник води лице које изабере скупштина заједнице атлетских тренера Атлетског савеза 

централне Србије. Поред записничара,  бирају се два оверивача. 

 За коректност Записника одговоран је  записничар заједнице атлетских тренера Атлетског савеза 

централне Србије  

 

 

Избор Председника Скупштине и Председника УО  ЗАТ АСЦС 

 

Члан 9. 

 

Право  гласања на Изборној скупштини имају само чланови Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза 

Централне Србије који су измирили своје обавезе према ЗАТ АСЦС 2010,2011,2012. 

 

 

Члан 10. 

 

Начин избора 

Председника  Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије  бира Скупштина 

Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије , на основу писмених предлога најмање 

15 чланова Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије  

 

Члан 11. 

 

Услови избора: 

Кандидатуру за функцију председника Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије  

могу поднети сви чланови Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије . 

Кандидати за председника Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије . 

морају да имају или су имали запажене резултате у спорту у протеклом периоду.  

Услови да неко буде кандидован за председника Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне 

Србије  су:  

- најмање пет година рада  у клубу (прилаже се спортска биографија оверена од најмање једног атлетског 

клуба; 

- место боравка на територији града/општине (прилаже се копија личне карте-скенирана). 

Изјава-(подршка) чланова Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије (најмање 15). 

-Члан Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије може предложити и подржати 

само један предлог упротивном биће неважећи предлог-подршка 
 

Члан 12. 

 

На основу писмених  предлога комисија  утврђује предлог кандидата за избор председника ЗАТ АСЦС 

Предсеник ЗАТ АСЦС  бира се јавним -глсањем из реда текућег сазива Скупштине 

Председник ЗАТ АСЦС је изабран већином гласова присутних чланова Скупштине.  

У случају да има више кандидата, председник  ЗАТ АСЦС обавезно се бира тајним-гласањем. Само у 

изнимним случајевима, ако нема ниједне кандидатуре за председника Струковне организације, може се 

предлагати на самој Изборној скупштини 

За спровођење избора председника ЗАТ АСЦС  формира се Изборна комисија, чији је задатак да припреми 
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гласачке листиће, на основу увида о задовољавању свих услова које кандидати морају испунити да би 

били кандидовани за председника струковне организације. Ако за неког кандидата није достављена 

комплетна документација такав се кандидат не ставља на листу за избор.  

Уколико има више предлога, изабран је онај кандидат који је добио највише гласова уколико тај број 

одговара броју већине присутних чланова Скупштине. 

 У случају потребе, гласање се понавља са два кандидата која су добила највећи број гласова у 

Скупштини. 

 

 

Члан 13. 

 

 

Право жалбе: 

 

Пре почетка гласања, чланови ЗАТ АСЦС   који су поднела кандидатуру имају право да уложе приговор, 

ако сматрају да неки од кандидата не испуњава услове за председника ЗАТ АСЦС  . Чланови Скупштине 

дужни су пре избора за председника ЗАТ АСЦС  , гласају о уложеном приговору. Одлука Скупштине о 

питању приговора је коначна. 

Након објаве резултата избора за председника ЗАТ АСЦС  , незадовољни чланови ЗАТ АСЦС   које су 

предложили неког од кандидата, могу уложити приговор Скупштини ЗАТ АСЦС  , само на процедуру 

гласања и начин бројања гласова. 

Одлуку о приговору на процедуру гласања и начин бројања гласова непосредно решава Изборна 

Скупштина и донесена одлука Скупштине је коначна.Незадовољни члан може уложити жалбу на одлуке 

Скупштине ЗАТ АСЦС , УО АСЦС и дужан је да сноси трошкове сазивања ванредне Скупштине 

Струковне организације . 

 

 

Управни одбор ( УО ) 

Члан 14. 

 

 Управни одбор броји 5 (пет) чланова са председником УО. 

Кандидат за председника -Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије 

Предлаже чланове Управног одбора у својој кандидатури 

 Избором председника ЗАТ АСЦС  прихваћена и и листа за чланове УО ЗАТ АСЦС коју 

Скупштина верификује   

  

 Општи акти Савеза 

Члан 15. 

 

Скупштина доноси опште акте ЗАТ АСЦС  у редовном поступку. 

 

 Основни општи акт ЗАТ АСЦС  је Правилник ЗАТ АСЦС . Сви други општи акти ЗАТ АСЦС 

морају бити у сагласности са Статутом  АСЦС. 

  

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 16. 

 

  

Рад Скупштине је јаван. 

 

Члан 17. 

 

 Пословник ступа на снагу и примењује се даном доношења на седници Скупштине ЗАТ АСЦС. 

 

                   Председник  

Скупштине заједнице атлетских  тренера                                                 

Атлетског савеза централне Србије. 

 

____________________________ 


