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На основу члана 35. Закона о спорту Републике Србије (Сл. гласник 24/2011) и члана 38. 
Статута Атлетског савеза Београда (у даљем тексту: АСБ), Управни одбор АСБ на својој 14. 
седници одржаној дана, 16. октобра 2015. одине, донео је:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
O ФОРМИРАЊУ И РАДУ ТРНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АСБ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Тренерска организација АСБ (у даљем тексту: ТОАСБ) је струковна организација 

коју чине атлетски тренери из клубова чланица Атлетског савеза Београда (у даљем тексту 
АСБ) и формирана је одлуком УО АСБ као огранак (секција) у оквиру АСБ,  
 ТОАСБ може својим актима регулисати и друга питања која нису овим 
Правилником регулисана, али морају бити донета по одредбама и у складу са овим 
Правилником Статутом и другим актима АСБ. 
 

Назив је: ТРЕНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА.  
Скраћени назив је: ТО АСБ.  
Седиште ТО АСБ је у месту седишта АСБ, у Београду, Улица Делиградска 27. 

   
ТО АСБ има печат округлог облика са ћириличним натписом: у првом кругу Атлетски 
савез Београда, а у другом унутрашњем Тренерска организација атлетског савеза 
Београда. У средини је уписано седиште организације – Београд.  

 
 

II   ЗАДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ЧЛАНСТВО ТО АСБ 
 

Члан 2. 
 
Задаци ТО АСБ су 

- Да ради на развоју, омасовљењу и унашређењу атлетике у школама, клубовима, 
селекцијама, камповима репрезентацијама АСБ за све узрастне категорије 
атлетичара 

- Да ради на основу својих докумената која нису и немогу бити у супротности са 
овим Правилником и Статуом АСБ 

 
Циљеви ТОАСБ  

- Унапређење стручног рада тренера и њихово усавршавање 
- Доношење предлога, ставова, мишљења и иницијатива о свим питањима од 

заједничког интереса са члановима ТО АСБ 
- Заштита стручног и професионалног статуса чланова ТО АСБ 
- Унапређивање економске, социјалне и правне заштите чланова ТО АСБ 
- Објективно вредновање и стимулисање стручног рада чланова 

 
Члан 3. 

 
Члан ТО АСБ може постати сваки тренер клубова чланица АСБ, који се учлани у ТО 

АСБ, који се придржава Правилника ТО АСБ као и других нормативних аката донетих на 
основу Правилника ТО АСБ и редовно плаћа чланарину. Приликом подношења захтева у 
пријем у чланство члан је обавезан да поднесе потврду да је тренер клуба члана АСБ и 
доказ о испуњавању услова у погледу стручне оспособљености и поседовања лиценце за 
рад издате од надлежних органа Атлетског савеза Србије. 
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Члан 4. 

 
О чланству ТО АСБ, АСБ води посебну евиденцију, у скаду са законом о спорту 

Републике Србија 
 

Члан 5. 
 
Атлетски тренери су активни стручњаци у спорту који своју активност испољавају 

кроз стручно педагошки рад у атлетским организацијама и педагошким установама. 
 

Члан 6. 
 
Права тренера чланова ТО АСБ су:  
- да бира и буде биран у све органе и тела TО АСБ;  
- да учествује у раду организације;  
- да бесплатно посећује све атлетске приредбе у Београду;  
 
Дужности тренера су:  
- да у складу са Правилником, Статутом и правилницима АСБ и АСС обављају дужност 

тренера на атлетским такмичењима и раде на унапређењу атлетског спорта 
- да прате стручну литературу и усавршавају своје теоретско знање и практичне 

способности 
- да редовно присуствују семинарима и саветовањима у организацији овлашћених 

струковних организација 
- да редовно плаћају чланарину ТО АСБ у износу и на начин како то утврди УО АСБ 

 
Члан 7. 

 
Атлетски тренер може престати да буде члан ТО АСБ:  
- иступањем из ТО АСБ по сопственој жељи;  
- по одлуци Скупштине ТО АСБ;  
- изрицањем дисциплинске мере престанка члана организације атлетских судија. 
- губљењен грађанског права  
- неплаћањем чланарине 
 

Члан 8. 
 

Дисциплинске мере и поступак за изрицање дисциплинских мера атлетским 
тренерима прописује се Правилником о дисциплинској одговорности атлетских тренера 
који доноси Управни одбор АСБ.  

 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 
Члан 9. 

 
 
Органи ТО АСБ су:  
- Скупштина; 
- Извршни одбор; 
- Председник; 
- Секретар. 
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1. СКУПШТИНА ТО АСБ 
 

Члан 10. 
 
Скупштина је највиши орган ТО АСБ.  
 
 

Члан 11. 
 

  Скупштину сачињавају сви чланови ТО АСБ.  Сви чланови ТО АСБ, са уплаћеном 
чланарином су делегати у Скупштини ТО АСБ. Списак делегата по овом основу одређује 
Извршни одбор ТО АСБ на основу постојеће евиденције. 
 

 
Члан 12. 

 
Скупштина доноси пуноважне одлуке ако је на седници Скупштине присутно више 

од половине њених чланова.  
Предложена одлука је донета ако за њу гласа више од половине присутних чланова 

Скупштине.  
 

Члан 13. 
 
Скупштина ТО АСБ:   
1. доноси Годишњи план рада и развоја ТО АСБ;  
2. доноси Кодекс и друга правила понашања тренера чланова ТО АСБ;  
3. усваја Извештај о раду Извршног одбора ТО АСБ;  
4. бира председника ТО АСБ и чланове Извршног одбора; 
5. бира секретара ТО АСБ;  
6. доноси одлуке о жалбама атлетских тренера на коначне одлуке ТО АСБ;  
7. усваја Пословник о раду Скупштине ТО АСБ;  
8. разматра сва остала питања и предлоге који се пред њу поставе.  
 

Члан 14. 
 

Седнице Скупштине ТО АСБ одржавају се према потреби, а најмање једанпут 
годишње.  

Седница Скупштине ТО АСБ сазива се на предлог Извршног одбора ТО АСБ или на 
основу захтева трећине од укупног броја чланица ТО АСБ.  
 

Члан 15. 
 

Начин организовања, садржај, метод, облик рада и одлучивање Скупштине ближе 
се уређује Пословником о раду Скупштине ТО АСБ.  

 
 

2. ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Члан 16. 
 

Извршни одбор је извршни орган Скупштине ТОАСБ у коме сви чланови имају 
једнака права, обавезе и одговорности за целокупан рад у свим областима његове 
делатности и непосредно су ангажовани на остваривању програмских задатака ТО АСБ у 
складу са овим Правилником, закључцима и другим ставовима које утврђује Скупштина 
ТО АСБ.  
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Члан 17. 

 
Извршни одбор ТО АСБ има најмање 7 (седам) чланова.    

 
Члан 18. 

 
Мандат чланова Извршног одбора ТО АСБ траје 4 (четири) године 

 
Члан 19. 

 
Мандат члана Извршног одбора ТО АСБ престаје пре истека времена на које је 

изабран:  
1. ако поднесе оставку,  
2. ако га опозове Скупштина ТО АСБ због кршења одредби из Правилника и других 

аката ТО АСБ, односно због неуредног присуствовања седницама Извршног одбора.  
3. Због неплаћања чланарине 

 
Члан 20. 

 
Дужности и задаци Извршног одбора ТО АСБ су да:  

1. спроводи одлуке Скупштине ТО АСБ;  
2. подноси најмање једном годишње извештај о свом раду;  
3. предлаже Скупштини ТОАСБ програм рада и развоја ТО АСБ:  
4. доносе Пословник о раду Извршни одбора;  
5. сазива и предлаже дневни ред Скупштине ТО АСБ 
6. утврђује предлоге општих аката које доноси Скупштина ТО АСБ 
7. доноси програме и планове рад 
8. предлаже чланове за УО ТЗ АСС из својих редова 
9. организује стручна саветовања, семинаре, инструктивне састанке, кампове и друге 

педагошке облике рада ренера 
10. доноси Правилник о наградама и признањима тренера чланова ТО АСБ.  
11. утврђује начин вођења евиденције чланства ТО АСБ 
12. утврђује начин свога рада 
13. врши и друге послове за које га овласти Скупштина ТО АСБ као и послове од интереса 

ТО АСБ 
 

Члан 21. 
 

Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање 4 пута 
годишње.  

Седнице Извршног одбора сазива председник ТО АСБ.  
Извршни одбор се обавезно сазива на захтев председника ТО АСБ или најмање 

четири члана Извршног одбора.  
У одсуству Председника седницу Извршног одбора сазива један од 

потпредседника, којег Председник овласти 
На седници се одлучује пуноважно искључиво ако је присутно више од половине од 

укупног броја чланова. Телефонске седнице нису дозвољене. 
 

Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.  
Извршни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од 

укупног броја чланова Извршног одбора.  
Рад Извршни одбора уређује се Пословником.  
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3. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Члан 28. 

 

Председник представља ТОАСБ и има право потписа у својству заступника ТО АСБ.  
Председник се бира из редова чланова Скупштине ТО АСБ. 
Председник ТО АСБ се бира на период од четири године и може бити поново биран на 
исту функцију 
Председник ТО АСБ за свој рад одговара Скупштини ТО АСБ 
Председнику ТО АСБ престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком 
или сменом од стране Скупштине ТО АСБ 
Извршни одбор има два потпредседника које на предлог председника бира скупштина ТО 
АСБ 
 

   Члан 23. 
 
Председник ТО АСБ : 
 
- сазива и председава седницама Скупштине и Извршног одбора, 
- спроводи одлуке и друга акта које доноси Скупштина и Извршни одбор, 
- остварује сарадњу са другим тренерским организацијама и другим спортским 

организацијама, 
- стара се о остваривању програма рада ТО АСБ, 
- обавезни је представник ТО АСБ у Управном одбору Тренерске заједнице АСС 

 

Председник ТО АСБ одређена овлашћења може пренети на генералног секретара и 

потпредседнике ТО АСБ. 

 
 

4. СЕКРЕТАР 
 
 

Члан 24. 
 

Секретар је највиши административни орган ТО АСБ. 
Секретара бира и разрешава Скупштина на предлог председника ТО АСБ. 
 

Члан 25. 
 
Секретар обавља следеће послове и задатке: 
- води администрацију ТО АСБ, 
- стара се о спровођењу одлука које донесу органи АСБ и ТО АСБ, 
- координира рад свих органа и тела ТО АСБ,  
- стара се о припреми седница органа ТО АСБ, 
- присуствује седницама Скупштине, Извршног одбора и осталим седницама и учествује 

у њиховом раду у складу са одредбама овог Правилника и Пословника, 
- обавља остале дужности и задатке који су предвиђени овим Правилником и другим 

актима ТО АСБ. 
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Члан 26. 
 

Рад ТО АСБ је јаван.  
 
Јавност рада се обезбеђује: 

- јавним одржавањем седница 
- информисањем чланства ТО АСБ као и органа АСБ и клубова о своме раду преко 

сајта АСБ 
- објављивањем свих докумената и одлука из делокруга рада ТО АСБ на сајту АСБ 

 
 

Члан 27. 
 

Рад ТО АСБ се финансира из буџета АСБ и из годишње чланарине чију висину одређује УО 
АСБ. 
 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 

Измене и допуне Правилника доносе се на начин и по поступку како се доноси Правилник 
ТОАСБ.  
 

Члан 29. 
 

Аутентично тумачење појединих одредаба овог Правилника даје Управни одбор АСБ.  
 

Члан 30. 
 

Овај Правилник усвојен је на 14. седници Управног одбора АСБ одржаној дана, 16. 
октобра 2015. године и ступа на снагу даном његовог усвајања.  
 
 
 

 

 

Председник АСБ 
 

Проф. др Јован Шурбатовић с.р. 
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