На основу члана 18. Правилника Заједнице атлетских судија Србије, Скупштина
Заједнице атлетских судија Србије на седници одржаној дана 09.07.2008. године
доноси
Пословник
о раду Скупштине Заједнице атлетских судија Србије
Члан 1.
Овим Пословником регулише се начин и организација рада, доношење одлука и
закључака Скупштине Заједнице атлетских судија Србије (у даљем тексту: ЗАСС).
Члан 2.
За седницу Скупштине ЗАСС позивају се представници ОАС општина/градова по
принципу на 20 активних судија један представник.
Рад Скупштине је јаван.

Члан 3.

Члан 4.
Скупштина ЗАСС може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од
половине од укупног броја представника са пуномоћјем.
Предложена одлука је усвојена ако за њу гласа више од половине присутних
представника ОАС.
Члан 5.
Седница Скупштине ЗАСС може бити редовна или ванредна. Изборна седница
Скупштине ЗАСС може бити редовна или ванредна.
Редовна седница Скупштине ЗАСС одржавају се према потреби, а најмање једанпут
годишње и на крају мандатног периода Управног одбора ЗАСС и сазива је Управни
Одбор ЗАСС. Ванредна седница се одржава на захтев трећине ОАС учлањених у ЗАСС
или захтева ОАС која је опозвала или извршила промену представника који у ЗАСС
обавља извршну функцију.
Члан 6.
Радом редовне Скупштине ЗАСС руководи Председник Управног одбора ЗАСС.
У случају његовог одсуства радом руководи члан кога именује УО ЗАСС.
Радом изборне скупштине ЗАСС руководи радно председништво, а до избора радног
председништва Председник Управног одбора ЗАСС или члан УО ЗАСС кога овласти
УО ЗАСС.
Члан 7.
Дневни ред Скупштине ЗАСС утврђује се на почетку рада Скупштине ЗАСС.
Члан 8.
Као прва тачка дневног реда Изборне седнице ЗАСС утврђује се избор: Радног
председништва, Верификационе комисије, Једног записничара, Два оверача записника.
Члан 9.
Извештаји и други писани материјали који су унапред достављени представницима
ОАС уз дневни ред не читају се на седници Скупштине ЗАСС.

Члан 10.
На предлог радног председништва, Скупштина ЗАСС може утврдити да се накнадно
достављени материјал такође не чита већ известиоци или предлагачи дају кратке
напомене. На предлог радног председништва Скупштина ЗАСС може утврдити трајање
дискусије.
Члан 11.
Право дискусије на седници Скупштине ЗАСС имају сви позвани по редоследу
пријављивања радном Председништву.
Дискутант може говорити само по питањима која су на дневном реду и у оквиру тачке
дневног реда. У супротном радно Председништво има право да предложи Скупштини
ЗАСС да му се одузме право дискусије.
Члан 12.
Исто лице у оквиру једне тачке дневног реда може да дискутује само једном. Изузетно
може још једном уколико се ради о реплици, а по одобрењу радног председништва.
Известилац у оквиру једне тачке дневног реда може дискутовати више пута.
Члан 13.
Учесници на седници Скупштине ЗАСС не могу својим радом, говором или
понашањем ометати рад Скупштине ЗАСС.
Због повреде рада и ометања рада Скупштине ЗАСС могу се према прекршиоцу изрећи
следеће дисциплинске мере: опомена, одузимање права на дискусију и искључење са
Скупштине ЗАСС.
Опомену изриче председавајући радног председништва, а одузимање права на
дискусију и искључење са Скупштине на предлог радног председништва Скупштина
ЗАСС јавним гласањем.
Члан 14.
Скупштина ЗАСС јавним гласањем одлучује да ли се по појединим питањима дневног
реда одлука доносити јавним или тајним гласање.
Члан 15.
Предлози за гласање се стављају на начин који омогућује члановима Скупштине ЗАСС
да могу гласати «за» или «против».
Приликом гласања чланови Скупштине ЗАСС прво се изјашњавају «за» поднети
предлог, а затим «против» предлога.
Уколико има више предлога председавајући радног Председништва их ставља на
гласање оним редом којим су подношени.
Члан 16.
Питања која нису регулисана овим Пословником регулисаће чланови Скупштине
ЗАСС на самој седници Скупштине ЗАСС јавним гласањем.
Члан 17.
Овај пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине ЗАСС.

У Београду, 09.07.2008.

