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На основу члана 50. став 2. тачке 6. Правилника о удруживању тренера у 
Заједницу тренера РС Србије, Управни одбор ЗТ РСС на 49. седници одржаној 
17.маја 2013 године донео је 
 
 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗТ РСС 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овај Пословник примењује се у раду Управног одбора ЗТ РС Србије. 
УО ЗТ РСС ради у седницама, које се одржавају по потреби а најмање 

једампут месечно. 
 

Члан 2. 
 

 Управни одбор ЗТ РСС сачињава до 9 изабраних чланова од стране 
Скупштине ЗТ РСС. 
 Седницу УО ЗТ РСС сазива и руководи њеним радом председник, кога у 
случају спречености замењује један од потпредседника,  кога он овласти. 
 

Члан 3. 
 

 Позив за редовну седницу уз Дневни ред и писани материјал доставља се 
члановима УО ЗТ РСС, најкасније 3 дана пре рока одређеног за седницу. 
 УО ЗТ РСС одлучује пуноважно ако седници присуствуjе већина чланова, а 
Закључке и Одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

У нарочито оправданим и хитним случајевима, када је потребно донети 
поједине одлуке које не трпе одлагање и када председник УО ЗТ оцени да није 
нужно, неопходно и економочно да се заказује седница УО ЗТ може да одлучи да 
УО ЗТ пуноважно ради и одлучује и ван седница.(тзв.’’електронска седница’’). 

У случају из ст.3 овог члана, УО ЗТ може да доноси пуноважне одлуке, с тим 
да је обавезно да се претходно и благовремено свим члановима УО ЗТ доставе 
предлози одлука у писменом облику или путем телефакса, или е-mail-а. 



У случају из ст.3 овог члана, чланови УО ЗТ гласају путем телефона, 
телефакса, или е-mail-а, или на други погодан и поуздан начин, а одлука је 
пуноважна ако је за њу гласала већина од укупног броја чланова УО ЗТ.  
 
II  ЗАДАЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 4. 
 

1. предлаже Дневни ред Скупштине ЗТ РСС, 
2. утврђује Програм и план рада ЗТ РСС, 
3. утврђује Критеријуме за формирање листа тренера на свим ранговима 
такмичења и стара се о њиховој примени, 

4. предлаже УО РСС листе тренера свих рангова такмичења 
5. доноси остала акта о раду ЗТ РСС, 
6. предлаже УО РСС чланове Стручног савета,  
7. бира и разрешава чланове комисија ЗТ РСС, 
8. утврђује начин вођења евиденције пријема у чланство и издатих лиценци 
члановима ЗТ РСС, 

9. предлаже чланове ЗТ РСС у органе РСС, 
10. предузима мере у случају кршења интереса и рушења угледа ЗТ РСС, 
11. даје тумачење аката и одлука ЗТ РСС и контролише усклађеност аката свих 
ЗТ са Правилником ЗТ РСС, 

12. расправља и одлучује по свим питањима која по Правилнику ЗТ РСС нису у 
надлежности Скупштине ЗТ РСС, 

13. одлучује о признањима и наградама, 
14. усваја Пословник о свом раду. 

 
Члан 5. 

 
 Чланови УО ЗТ РСС имају право и обавезу да равноправно учествују у 
Пленарним састанцима УО и дају свој допринос у решавању питања постављених 
на Дневном реду. 
 Чланови УО ЗТ РСС имају право предлагања измена и допуна Дневног реда 
седница, до његовог усвајања 
 

Члан 6. 
 

 Седницама УО ЗТ РСС председава председник УО ЗТ РСС 
 Преседавајући на седницама утврђује предлог закључака и одлука по 
тачкама Дневног реда, које по редоследу ставља на гласање. 
 Приликом стављања амандмана на предлог, увек се на гласање ставља 
прво амандман, а затим предлог.  

Одлуке се доносе већином присутних чланова УО ЗТ РСС. 
 Пуноважне одлуке се могу донети уколико је на седници присутна већина 
изабраних чланова УО ЗТ РСС. 
 

 
 



Члан 7. 
 

 Рад УО ЗТ РСС је јаван. 
 У раду УО ЗТ РСС могу учествовати сви присутни на седници, а у 
одлучивању и доношењу одлуке учествују само чланови УО ЗТ РСС. 
 

 
Члан 8. 

 
 Сви чланови присутни на седницама УО ЗТ РСС имају прво да поставе 
питање и на исто добију одговор председавајућег, а у немогућности због 
прибављања доказа да се на самој седници да одговор, УО ЗТ РСС је дужан да 
одговор у писаној форми достави у року од 8 (осам) дана. 
 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 9. 
 

 На писани захтев члана ЗТ који се упућује преко матичне ЗТ, тумачење овог 
Пословника даје УО ЗТ РСС. 
 

Члан 10. 
 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења од стране Управног одбора 
ЗТ РСС. 
 
 
 

 УПРАВНИ ОДБОР ЗТ РС СРБИЈЕ 
 П р е д с е д н и к 
 Др Саша Марковић, с.р. 


