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На основу члана 28. став 1. тачка 1. Статута Заједнице тренера Рукометног 
Савеза Србије, Скупштина Заједнице тренера РСС (у даљем тексту: 
Заједница), на седници одржаној 09.05.2019. донела је  

 

ПРАВИЛНИК О ФОРМИРАЊУ И РАДУ 
ТЕРИТОРИЈАЛНИХ СЕКЦИЈА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Правилником о формирању и раду територијалних секција (у даљем тексту: 
Правилник) Заједнице тренера Рукометног савеза Србије (у даљем тесту: 
Заједница), се уређују облици организовања, органи, избор органа и друга 
питања значајна за рад територијалних секција Заједнице (у даљем тексту: 
Секције) 
  

Члан 2. 
 

Секција је основни облик организовања и окупљања тренера у оквиру 
Заједнице тренера РСС. 
Секција Заједнице се формира од најмање 3 (три) члана – тренера, на 
територији округа или градова, према територијалној организацији предвиђеној 
Статутом и то: 

1. Секција града Београда – са седиштем у Београду 
2. Секција града Ниша – са седиштем у Нишу 
3. Секција града Новог Сада – са седиштем у Новом Саду 
4. Секција града Крагујевца – са седиштем у Крагујевцу 
5. Секција Јужнобанатског округа – са седиштем у Панчеву 
6. Секција Средњебанатског округа – са седиштем у Зрењанину 
7. Секција Севернобанатског округа – са седиштем у Кикинди 
8. Секција Севернобачког округа – са седиштем у Суботици 
9. Секција Западнобачког округа – са седиштем у Сомбору 
10. Секција Јужнобачког округа – са седиштем у Новом Саду 
11. Секција Сремског округа – са седиштем у Сремској Митровици 
12. Секција Косова и Метохије – са седиштем у Косовској Митровици 
13. Секција Мачванског округа – са седиштем у Шабцу 
14. Секција Подунавског округа – са седиштем у Смедереву 
15. Секција Колубарског округа – са седиштем у Ваљеву 
16. Секција Браничевског округа – са седиштем у Пожаревцу 
17. Секција Шумадијског округа – са седиштем у Крагујевцу 
18. Секција Поморавског округа – са седиштем у Јагодини 
19. Секција Зајечарског округа – са седиштем у Зајечару 
20. Секција Борског округа – са седиштем у Бору 
21. Секција Златиборског округа – са седиштем у Ужицу 



   

22. Секција Моравичког округа – са седиштем у Чачку 
23. Секција Рашког округа – са седиштем у Краљеву 
24. Секција Расинског округа – са седиштем у Крушевцу 
25. Секција Топличког округа – са седиштем у Прокупљу 
26. Секција Пчињског округа – са седиштем у Врању 
27. Секција Јабланичког округа – са седиштем у Лесковцу 
28. Секција Нишавског округа – са седиштем у Нишу 
29. Секција Пиротског округа – са седиштем у Пироту 

 
Члан 3. 

 
Секција има печат правоугаоног облика на којем је ћириличном писмом исписан 
пун назив Заједнице, са бројчаном нумерацијом која одговара редном броју 
Секције из члана 2. 
 

Члан 4. 
 
Органи Секције су: 
• Скупштина   
• Кординатор / Координациони одбор 
• Комисије 
 

Члан 5. 
 
Скупштина је највиши орган Секције. Чланови скупштине Секције су сви 
тренери чије је пребивалиште или боравиште на тој територији. 
 

Члан 6. 
 
Скупштина секције одлучује о:  

1. формирању Секције 
2. избору Кординатора или Координационог одбора и Комисија Секције 
3. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање 

пред органима Заједнице 
4. предлогу за усвајање, односно измене и допуне Статута Заједнице, 

Правилника и других аката чије је доношење у надлежности Скупштине и 
УО Заједнице; 

5.  врши избор и опозив делегата за Скупштину Заједнице; 
6. предлогу и плану за реализацију програма који се финансира из јавних 

средстава; 
7.  иницијативи за удруживање у савезе и друге организације; 
8.  предлогу за похвале и награде  
9.  доноси одлуку о престанку рада Секције 
10.другим питањима везаним за рад Секције. 

. 
Члан 7. 

 
Скупштина Секције заседа и одлучује ако је присутно више од половине од 
укупног броја чланова. 



   

Одлуке Скупштине о избору делегата за Скупштину Заједнице; усвајању, 
изменама и допунама правилника и других аката из надлежности Секције; о 
избору и разрешењу Кординатора/Координационог одбора; о формирању 
сталних и повремених радних тела и о избору чланова за стална и повремена 
радна тела Секције, доносе се већином гласова од укупног броја присутних 
чланова Скупштине. 
Одлука Скупштине о формирању или престанку рада Секције доноси се 
већином гласова од укупног броја чланова Секције. 
Остале одлуке Скупштина доноси већином гласова од укупног броја присутних 
чланова Секције. 
 

Члан 8. 
 

Кординатор/Координациони одбор је извршни орган Секције. 
Кординатор/Координациони одбор спроводи ставове и одлуке Скупштине и УО 
Заједнице. 
За свој рад одговорни су Скупштини секције и Управном одбору Заједнице. 
 

Члан 9. 
 
Секција који броји до 20 (двадесет) чланова, из својих редова, гласањем, бира 
Кординатора Секције. Поступак избора и гласања се врши на начин 
предвиђеним Пословником о раду Скупштине Заједнице за избор Председника 
Скупштине. 
Одлука о избору Кординатора секције доставља се на верификацију УО 
Заједнице, који је дужан да у року од 15 (петнаест) дана изврши верификацију 
одлуке.  
Кординатор секције води седнице Скупштине, руководи радом Секције и 
задужен је за спровођење одлука Скупштине и УО Заједнице. 
 

Члан 10. 
 
Секција који броји више од 20 (двадесет) чланова, из својих редова, гласањем, 
бира Координациони одбор. Координациони одбор броји најмање 3 (три) члана 
а највише 9 (девет) чланова. Скупштина секције бира Председника и чланове 
Координационог одбора. Поступак избора и гласања се врши на начин 
предвиђеним Пословником о раду Скупштине Заједнице за избор Председника 
и чланова Управног одбора Заједнице.  
Одлука о избору Координационог одбора секције доставља се на верификацију 
УО Заједнице, који је дужан да у року од 15 (петнаест) дана изврши 
верификацију одлуке. 
Председник води седнице Скупштине, руководи радом Секције и задужен је за 
спровођење одлука Скупштине и УО Заједнице.  
У случају спречености Председника да обавља послове из претходног става, до 
престанка спречености, послове руковођења радом Секције може пренети на 
члана Координационог одбора, писаним овлашћењем. 
 

 
 
 



   

Члан 11. 
 

Кординатор/Координациони одбор, може формирати Комисије, као стална или 
привремена радна тела Секције, ради ефикаснијег извршавања програмских 
циљева и задатака Заједнице или израду предлога, ставова, мишљења и 
иницијатива о свим питањима од интереса за чланове Секције. 
 

Члан 12. 
 

Мандат органа Секције траје до прве изборне Скупштине Заједнице.  
 

Члан 13. 
 
Уколико Секција не извршава програмске циљеве и задатке Заједнице у 
периоду дужем од 3 (три) месеца, УО Заједнице може опозвати Кординатора/ 
Координациони одбор. 
У случају опозива из претходног става, чланови секције су у обавези да одрже 
ванредне изборе за избор нових органа у року од 30 (тридесет) дана. 
 

Члан 14. 
 
За сва питања која нису регулисана овим Правилником, непосредно се 
примењује Статут, статутарна и програмска документа и одлуке органа 
Заједнице Тренера. 
 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и усвајања од стране 

Скупштине Заједнице тренера РСС. 

 
 

Потпредседник Скупштине 
Заједнице тренера РСС 

 
Душко Марачић с.р. 

 
 
 


