
На основу одлуке Управног одбора АСЦС, Комисија за спровођењ избора у Заједници атлетских 
тренера Атлетског савеза Централне Србије објављује : 
 

РАСПИС ЗА КАНДИДАТУРУ ЗА 
 
 
1. ПРЕДСЕДНИКА ЗАЈЕДНИЦЕ АТЛЕТСКИХ ТРЕНЕРА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
 
Право предлагања и гласања на Изборној скупштини имају само чланови Заједнице атлетских 
тренера Атлетског савеза Централне Србије који су измирили своје обавезе према ЗАТ АСЦС 
2010.,2011. и 2012.годину (уплата се може извршити до 28.02.2013.године). 
 
Кандидатуру за председника могу поднети сви чланови Заједнице атлетских тренера Атлетског 
савеза Централне Србије . 
 
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  
 
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 као у клубу (прилаже се спортска биографија оверена од најмање једног 
атлетског клуба; 
- место боравка на територији града/општине (прилаже се копија личне карте-скенирана). 
- оквирни План рада и финансијски план за 2013.годину. 
- Изјава-(подршка) чланова Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије 
(најмање 15). 
 
Напомена: 
-Члан Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије може предложити и 
подржати само један предлог, упротивном биће неважећи предлог-подршка. 
-Изјаву члан Заједнице тренера Атлетског савеза Централне Србије шаље искључиво електронском 
поштом на адресе: 

info@akkrusevac.com , nidzo59@yahoo.com ,  fast030@yahoo.com  
 

 
2. ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
-Процедура за избор чланова Управног Одбора је следећа: 
 
Кандидат за председника -Заједнице атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије 
Предлаже чланове Управног одбора у својој кандидатури 
 
Кандидатура се доставља у канцеларију Генералног секретара Атлетског Савеза Централне Србије 

на меил: info@ascs.rs 
 
Рок за предлагање и кандидовање тече од: 20.02.2013.године закључно са 05.03.2013.године. 
до 24.00. 
 
 
       Комисија за спровођење избора ЗАТ АСЦС 
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ИЗЈАВА – ПОДРШКА  
 
 
 
...................................................................................................... 
    /име и презиме ТРЕНЕРА / 
 
 
 Из клуба ............................................ место .................................... 
 
 
Број  тренерске лигитимације________________ 
    
 
Потписом ове ИЗЈАВЕ  ПОДРЖАВАМ кандидатуру за председника Заједнице 
атлетских тренера Атлетског Савеза Централне Србије  
 
 
           ____________________________________________________________    
                                                         (Име кандидата)   
 
и уједно  изјављујем да прихватам предлог за чланове Управног Одбора које је 
предложио . 
 
Горе наведени  подаци могу се користити у сврху давања подршке кандидату ради 
истицања кандидатуре и прикупљања  података за Скупштину Заједнице атлетских 
тренера Атлетског Савеза Централне Србије у другу сврху се не могу користити.. 
       
 
 


