
На основу, члана 55 став 3, тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС 
бр. 10/2016); члана 11 и члана 12 Закона о удружењима грађана (Службени гласник РС бр . 

51/09) Скупштина "Заједница организација атлетских судија Србије" на седници одржаној дана 
17.03.2018. године у Београду усвојила је 

СТАТУТ 

ЗАЈЕДНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈА АТЛЕТСКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Заједница организација атлетских судија Србије (у даљем тексту ЗОАСС) је самостална, 

добровољна, ванстраначка, струковна, спортска организација у области спорта - атлетике на 

територији Републике Србије. 

ЗОАСС је спортска организација са правима, обавезама и одговорностима које произлазе из 

Закона о спорту, овог Статута, међународних правила ИААФ-а и правила Атлетског савеза 

Србије . 

ЗОАСС је стручно спортско удружење организација атлетских судија Србије. 

ЗОАСС је струковна заједница атлетских судијских месних организација које су по закону 

регистроване у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту АПР) у Регистру удружења, 

друштва савеза у области спорта. 

Овим Статутом утврђују се и уређују циљеви, организација удружења, органи, средства, 

програми и планови рада, обележја, јавност рада и информисање, заступање и представљање 

ЗОАСС, нормативна акта као и представљање Републике Србије и заступање атлетског спорта 

на националним и међународним атлетским такмичењима и сва остала питања потребна за 

радЗОАСС. 

Члан 2. 

Пун назив: "Заједница организација атлетских судија Србије" 

Скраћени назив Заједница организација атлетских судија Србије: ЗОАСС 
Седиште Заједнице организациј е атлетских судија Србије је у Београду. О називу, адреси 

и њеној промени одлучује Управни одбор ЗОАСС. 



Члан 3. 

ЗОАСС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 

Статутом. Подручје деловања ЗОАСС је територија Републике Србије. 

Члан 4. 

ЗОАСС има печат округлог облика са натписом: Заједница организација атлетских СУДИЈа 

Србије. 

У средини је седиште организације - Београд, ћириличним писмом на српском језику. 

ЗОАСС има штамбиљ (за деловодни протокол) на коме је амблем и ' текст у првом реду : 

Заједница организација атлетских судија Србије ; а у другом реду: број Београд и година 20_. 

Амблем ЗОАСС је правоугаоног облика а у доњем делу је полукружни завршетак. У средини 

су стилизоване укрштене бела и црвена заставица а у простору у горњем размаку између 

заставица стилизована штоперица. позадина је у бојама заставе Републике Србије. 

Употреба и чување печата, штамбиља и симбола утврђује се упутством које доноси Управни 

одбор ЗОАСС. 

ЧШЦI 5. 

Рад ЗОАСС је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 

У ЗОАСС није дозвољена расна, национална, родна, стручна, верска и политичка 

дискриминација, спречавање и угрожавање слобода и права човека и грађанина. 

Члан 6 

ЗОАСС заступа и представља Председник ЗОАСС . Одлуком Управног одбора могу се 

одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању ЗОАСС , а у границама датих 

овлашћења. 

Члан 7 

ЗОАСС се може учланити у одговарајућа удружења и савезе у области атлетског спорта. 

Одлуку О учлањењу доноси Скупштина ЗОАСС на предлог Управног одбора. ЗОАСС 

самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја, 

стручног образовања, оспособљавања и усавршавања стручњака у атлетском спорту . 

Обезбеђује услове за остваривање тог плана, и организује вршење судијских дужности и 

обавеза на свим атлетским такмичењима у Републици Србији. 

Ради остваривања основних циљева ЗОАСС је обавезна да тесно сарађује са националним и 
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регионалним атлетским савезима, учествује у доношењу и реализацији програма развоја 

атлетског спорта, програме који се односе на стручњаке у спорту, као и друге циљеве и задатке, 

у складу са својим општим актима и општим актима Атлетског савеза Србије чији је члан , и 

другим организацијама и асоцијацијама у области спорта у Републици Србији а у складу са 

Законом о спорту. 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЗОАСС 

Члан 8 

Основни циљеви ЗОАСС су: 

1. Допринос У развоју атлетике у Републици Србији код свих узраста и категорија атлетичара, 

деце, омладине и особа са инвалидитетом; обезбеђивање независног вршења судијских 

дужности на атлетским такмичењима; 

2 Обезбеђивање примене међународних и националних атлетских правила, остваривање 

васпитних задатака у спорту у духу фер-плеја, разумевања, толеранције и одговорности 

кроз вршење судијске дужности; 

3. Окупљање организација атлетских судија и њихово организовање кроз регионалне и месне 

судијске организације које су регистроване у АПР-у. Заступање њихових заједничких 

интереса, непрестано усавршавање и усмеравање њихових активности ка одговорном , 

непристрасном и самосталном вршењу дужности у складу са атлетским правилима, у 

оквиру свих нивоа такмичења у атлетици; 

4. Учествује у раду и сарадњи са свим радним телима Атлетског савеза Србије ч иј и ј е члан , 

на пословима вршења судијских дужности и реализација задатака поверених од Атлетског 

савеза Србије. Организовање и пружање стручне помоћи члановима, атлетским клубовима, 

као и свим другим организацијама и удружењима у унапређивању атлетике и судијског 

кадра; 

5. Подстицање и развој међусобне сарадње свих чланова, усклађивање активности чланова 

ЗОАСС, утврђивање правила понашања у међусобним односима; 

6. Остваривање међународне спортске сарадње са судијским организацијама у иностранству 

зарад унапређења међународног атлетског спорта и атлетског суђења; 

7. Предузимање мера и активности ради образовања и усавршавања атлетских судија; 

8. Подстицање рада чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.) 

за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању атлетског спорта и суђења; 

9. Ширење духа фер-плеја; 

10. Издавање брошура и правилника о атлетским такмичењима а у складу са Правилима 

ИААФ-а и националног савеза; 

11 . Стручно оспособљавање атлетског судијског кадра, самостално и у сарадњи са 

акредитованим високошколским установама, у складу са планом и програмом стручног 

оспособљавања, законима РС и дозволом за обављање послова стручног оспособљавања 
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атлетских судија коју издаје надлежно министарство за спорт, као и издавање уверења о 

завршеном стручном оспособљавању; 

13) Обавља и друге активности и предузима и друге мере које доприносе реализацији циљева 
Заједнице и остваривању положаја утврђеног законом и спортским правилима Атлетског 

савеза Србије. 

Начин остваривања циљева ЗОАСС ближе се регулише одговарајућим општим актима које 

доносе надлежни органи ЗОАСС у складу са одредбама овог Статута. 

Члан 9. 

ЗОАСС води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне' евиденције, у складу 

са одредбама Правилника о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта 

Министарства омладине и спорта РС (Службени гласник РС од 15. јануара 2018), овог Статута 
и других аката ЗОАСС . 

Одлуке органа ЗОАСС обавезно се уносе у књигу одлука, у складу са Законом о спорту и 

одредбама овог Статута. 

III ЧЛАНОВИ ЗОАСС, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 10. 

Чланови ЗОАСС су регионалне и месне организације атлетских судија са територије 

Републике Србије, која потпишу приступницу и плате чланарину за текућу годину, у року од 

15 дана од дана потписивања приступнице. 
Потписивањем приступнице, организације које приступе Удружењу, прихватају све одредбе 

Статута ЗОАСС и других општих аката. 

Чланови ЗОАСС не могу бити чланови других стручних атлетских судијских организација и 

удружења која делују на нивоу Републике Србије, осим ако је друго судијско удружење 

учлањено у ЗОАСС или ако друго судијско удружење делује у оквиру регионалног или 

месног удружења. 

Чланови ЗОАСС могу бити и судијске секције-огранци територијалних регионалних савеза и 

атлетских клубова. 

Члан 11 

Чланови ЗОАСС се организују по територијалном принципу кроз регионалне и месне судијске 

организације. Регионална и месна удружења делују на ужој територији РС и градовима. Под 

ужим територијама - регионима се подразумевају територије регионалних атлетских савеза 

Београда, АП Војводине, Централне Србије и АП Косова и Метохије. Под месна удружења 
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подразумевају се градови где постоје атлетски клубови и атлетска борилишта, КОЈИ су 

регистровани у АПР и који су учлањени у АСс. 

Члан 12. 

Чланови ЗОАСС јесу оснивачи и организације које накнадно приступе ЗОАСС у складу са 

одредбама овог Статута. 

Чланови ЗОАСС могу бити: 

1) Редовни чланови ; 

Члан 13. 

О пријему у чланство ЗОАСС одлучује Управни одбор ЗОАСС 

Уз захтев за пријем у чланство ЗОАСС прилажу се следећа документа: 

има решење о упису у Регистар издато од надлежних државних органа; 

приступница потписана од стране заступника и оверена оверена печатом организације ; 

- изј ава да у целини прихватају Статут и друга општа аката ЗОАСС потписана од стране 

заступника и оверена печатом организације, 

доказ о уплати годишње чланарине 

Члан 14. 

Редовни чланови ЗОАСС су организације атлетских СУДИЈа, који се баве остваривњем 

програмских циљева и остваривањем задатака за коју је ЗОАСС регистровано . Редовним 

чланом се постаје потписивањем приступнице и достављањем документације прописане 

чланом 12 овог Статута. Редовни чланови плаћају годишњу чланарину у складу са одлукама 

Управног одбора ЗОАСС. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор ЗОАСС . 

Члан 15. 

Права и обавезе чланова ЗОАСС су да: 

1. Покрећу и разматрају сва питања из делатности ЗОАСС у циљу унапређења суђења и 

судијских дужности У атлетици; савесно и одговорно вршење судијских дужности у складу 

са Правилима и прописима ИААФ-а и АСС. Поштују Статут, правилнике и друга општа 

актаЗОАСС; 
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2. Непосредно или преко својих представника у органима ЗОАСС дају предлоге, сугестије и 

мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака, облика организовања, рада и 

сл.; 

3. Користе стручну, едукативну и другу помоћ; бирају своје представнике у органима, 

ЗОАСС; 

4. Достављају ЗОАСС информације и податке који се од њих траже ради обављања 

предвиђених послова и задатака; 

5. Уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад ЗОАСС; 

6. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 
негују и чувају спортска начела фер-плеја; 

7. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених одредбама овог 

Статута, другим актима и одлукама органа ЗОАСС; 

8. Учествују у стручним активностима, семинарима, састанцима, едукативним 

конференцијама, скупштинама ЗОАСС 

9. Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака ЗОАСС; 

10. Чувају спортски и друштвени углед ЗОАСС и АСС; 

Члан 16. 

Својство члана ЗОАСС престаје: 

1. Неплаћањем чланарине; 

2. Престанком рада члана; 

3. На писмени захтев члана; 

4. Искључењем члана од стране УО ЗОАСС. 

Члан 17. 

Управни одбор ЗОАСС доноси одлуку о искључењу члана ЗОАСС када се утврди да члан не 

испуњава обавезе којепроистичу из овог Статута или у случају тежег дисциплинског 

прекршаја члана У дружења. 

Уколико члан упркос опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у 

року од 30 дана од дана пријема опомене, истеком овог рока аутоматски се чланство у ЗОАСС 
суспендује, а одлуку о брисању из Књиге чланова доноси Управни одбор на првој наредној 

седници. 

Бивше чланове који су изгубили својство члана ЗОАСС због неплаћања чланарине, Управни 

одбор ЗОАСС може поново примити у чланство плаћањем неизмирених чланарина. 

На одлуку Управног одбора ЗОАСС о престанку својства члаНа ЗОАСС, члан може поднети 

жалбу Скупштини. 
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Одлука Скупштине по жалби је коначна. 

Чланови чије је чланство престало, немају право на поврат уплаћене чланарине. 

Члан 18. 

Члан ЗОАСС коме је престало чланство одговара за своје обавезе према ЗОАСС које су 

настале пре престанка својства члана ЗОАСС. Престанком својства члана ЗОАСС престаје и 

мандат у органима и радним телима ЗОАСс. 

IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ЗОАСС 

Члан 19. 

ЗОАСС управљају његови чланови, непосредно или преко својих опуномоћених 

представника у органима ЗОАСС, на начин одређен одредбама овог Статута. 

Члан 20. 

Органи ЗОАСС су: 

1) Скупштина; 

2) Управни одбор; 

3) Надзорни одбор; 

4) Председник и подпредседник ЗОАСС 

Мандат чланова органа ЗОАСС траје пет (5) година, и могу поново бити бирани ако одредбама 
овог Статутом није другачије одређено. 

У случају кадаје истекао мандат органа ЗОАСС, а нису изабрани нови органи, раније изабрани 

органи врше дужност до избора и преузимања дужности од стране ново изабраних органа. 

Чланови органа ЗОАСС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 

ЗОАСС, уколико је таква одлука донета намерно или крајњом непажњом, у складу са 

одредбама Закона о спорту. За штету не одговарају чланови који су били против доношења 

штетне одлуке или су били уздржани приликом њеног доношења. 

V СКУПШТИНА ЗОАСС 

Члан 21. 

Скупштинаје највиши орган ЗОАСС . 

Скупштину сачињавају редовни чланови ЗОАСС, а по принципу један представник на 20 
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лиценцираних атлетских судија . 

Право гласа на Скупштини имају сви редовни чланови који су измирили своје обавезе у складу 

са одредбама Правилника о чланаринама. 

Члан 22. 

Одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова Скупштине са правом гласа, 

Члан може опуномоћити друго лице да га заступа у раду Скупштине писменим пуномоћјем 

које мора садржати потпис лица које даје пуномоћ као и опуномоћеника. 

Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине ЗОАСС. 

Скупштина може бити: 

а) редовна, и 

б) ванредна. 

Члан 23 . 

Члан 24. 

Редовну седницу Скупштине сазива председник ЗОАСС најмање једном годишње, а може и 

чешће уколико за то има потребе. Позив за редовну скупштину објављује се јавно најмање 

15 дана пре одржавање исте, заједно са дневним редом, местом и временом одржавања. О 

питањима која се налазе на дневном реду седнице Скупштине одлучује се простом већином 

гласова (50% + један глас) од укупног броја присутних чланова, са правом гласа. 

Члан 25. 

Радом Скупштине ЗОАСС руководи радно председништво кога чине председник ЗОАСС и два 

члана председништва. 

Председник и под председник ЗОАСС имају право гласа при одлучивању у Скупштини ЗОАСС, 

само ако су чланови Скупштине ЗОАСс. 

Члан 26. 

Ванредна седница Скупштине може бити сазвана ако за тим постоји потреба и ако то интереси 

ЗОАСС захтевају. Председник ЗОАСС обавезан је да сазове ванредну седницу Скупштине ако 

то писаним путем затражи, уз навођење сврхе, разлога и дневног реда, Управни одбор, 

Надзорни одбор или најмање 113 (трећина) чланова Скупштине, са правом гласа. 

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева 

за одржавање скупштине. 
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Уколико Председник ЗОАСС не сазове ванредну седницу Скупштине, по пријему 

писаног захтева из става 1 овог члана, њу могу сазвати они који су њено сазивање и тражили . 

Позив за ванредну Скупштину од стране сазивача са предлогом дневног реда мора бити 

упућен свим редовним члановима ЗОАСС преко месних судијских организација најмање 

петнаест (15) дана пре термина за одржавање седнице Скупштине. 

На дневном реду ванредне седнице Скупштине могу бити само питања која су наведена у 

захтеву за сазивање ванредне седнице Скупштине, 

На ванредној седници Скупштине одлуке се доносе простом већином (50%+1 глас), укупног 

броја присутних чланова, уз минимално присуство ~ од укупног броја чланова ЗОАСС. 

Члан 27. 

Скупштина ЗОАСС разматра, доноси и усваја: 

1. Статут ЗОАСС, као и допуне и измене истог, већином гласова укупног броја чланова са 

правом гласа; 

2. Програм рада и развоја ЗОАСС; 

3. Утврђивање основне политике развоја судијског кадра; 

4. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

5. Одлуку о избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање; 

6. Годишње финансијске извештаје и финансијске планове, прихващ ревизорске извештаје; 

7. Доноси одлуку о удруживању и приступу у Атлетски савез Србије; 

8. Усваја и доноси одлуку о статусним променама и престанку рада ЗОАСС; 

9. Доноси и усваја пословник о раду Скупштине; 

10. Именује и разрешава Председника и потпредседника ЗОАСС, чланове Управног и 

Надзорног одбора; 

11 . Друга општа акта ЗОАСС и одлуке које су јој стављене у надлежност овим 

Статутом. 

За вршење одређених ПQслова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању 

комисије утврђује се и њен делокруг рада и састав. 

У! УПРАВНИ ОДБОР ЗОАСС (УО ЗОАСС) 

Члан 28. 

Управни одбор ЗОАСС је орган управљања ЗОАСС . 
Управни одбор чине: председник, под председник и пет (5) чланова по могућности из сваког 
региона и судијских организација на месном нивоу, које у свом раду имају више од 50 (педесет) 

регистрованих чланова; 

Укупан број чланова УО је седам (7). 
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Председник ЗОАСС је уједно и председник Управног одбора ЗОАСС. 

Члан 29. 

Чланове Управног одбора на предлог Председника, именује и разрешава Скупштина ЗОАСС. 

Члан 30. 

Чланови Управног одбора ЗОАСС се бирају на време од пет (5) година и могу бити бирани 
више пута. 

Мандат члана Управног одбора ЗОАСС престаје пре истека времена на које је изабран 

неопозивом оставком или опозивом од стране Скупштине ЗОАСС. 

VП УПРАВНИ ОДБОР УО ЗОАСС: 

Члан 31. 

1. Утврђује предлог Статута, предлог допуна и измена Статута ЗОАСС и предлог других аката 
које доноси Скупштина ЗОАСС, 

2. Доноси оп шта акта ЗОАСС чије доношење није у надлежности Скупштине ЗОАСС 

3. Руководи радом ЗОАСС; 

4. Усваја завршни рачун ЗОАСС; 

5. Одлучује о стицању и престанку чланства у ЗОАСС; 

6. Утврђује програм и начине сарадње у реализације задатака са АСС и атлетских клубова и 

регионалним атлетским савезима; 

7. Одређује начин вођења евиденције и стручном раду ЗОАСС; 

8. Одлучује о висини чланарине и других накнада; 

9. Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном; 

10. Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности, 
11. Предлаже пословник о раду Скупштине ЗОАСС 
12. Предлаже начин унутрашње организације ЗОАСС; 

13. Усваја и доноси план обављања стручних спортских активности и стручног оспособљавања, 

дужину и начин обављања приправничког стажа, категоризацију и лиценцирање судија као 

и листу судија за међународна такмичења ; 
14. Издаје уверења о завршеном стручном оспособљавању на основу које се издаје судијска 

лиценца, одређује изглед лог и оверава печатом легитимацију; 

15. Именује и образује стручне комисије и друга радна тела ЗОАСС; 
16. Доноси годишњи план свог рада и доноси пословник о свом раду, одлучује о организацији 

и начину обављана стручних, административних, техничких као и помоћних послова за 

потребе ЗОАСС; 
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17. Доноси Правилник о организацији и раду УО ЗОАСС 
18. Прати и усваја Правилнике ИААФ и АСС, издаје стручне приручнике, брошуре и остало, 

одлучује о свим питањима која се односе на рад судија у атлетици и у атлетском спорту 

уопште; 

19. Обезбеђивање јединствене примене аката и одлука ЗОАСС који су У непосредној вези са 
деловањем судија ЗОАСС; 

20. За вршење одређених послова образује комисије и радна тела или именује поједина лица. 
Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се 

њихов делокруг рада и састав. 

21. Обавља све друге активности везане за остваривање циљева ЗОАСС које су на основу овог 
Статута у његовој надлежности, које му повери Скупштина или које су везане за стручно 

деловање ЗОАСС и унапређење атлетике и атлетског спорта у Србији. 

Члан 32. 

Управни одбор ради на седницама које сазива председник УО ЗОАСС, одлуке доноси 

пуноправно простом већином од укупног броја присутних чланова уз неопходно присуство 

најмање половине чланова УО. Управни одбор може, заседати и одлучивати на електронским 

седницама (путем е-маила) или телефонским путем у том случају, Председник ЗОАСС доноси 

одлуке на посредан начин путем писмене коресподенције са члановима УО ЗОАСС. Ако је број 

при спелих одговора већи од половине од укупног броја чланова УО ЗОАСС, одлука је 

пуноважна. Ако је одговор телефоном већи од половине укупног броја чланова одлука је 

пуноважна. Резултат оваквог изјашњавања се мора писмено доставити свим члановима УО 

ЗОАСС. 

УО може одржати и електронске седнице, путем skype-a или на други прикладан начин, 
о чему се сачињава записник који оверавају записничар и председник УО, а одлуке се доносе 

као да се одржава седница на којој су чланови УО присутни. 

vпr НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 33. 

Надзорни одбор ЗОАСС врши контролу материјално-финансијског пословања и годишњег 

завршног рачуна и контролу спровођења Статута и других општих аката ЗОАСС и надзор 

законитости рада органа управљања ЗОАСС. 

Надзорни одбор ЗОАСС броји три (3) члана која бира Скупштина ЗОАСС. 
Надзорни одбор из свог састава бира председника Надзорног одбора. 

Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине удружења. 
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Члан 34. 

Надзорни одбор подноси Скупштини ЗОАСС извештај о питањима из свог делокруга најмање 

једанпут годишње приликом усвајања извештај а о раду ЗОАСС. Надзорни одбор доноси 

одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. Рад Надзорног одбора 

може се уредити пословником. 

IX ПРЕДСЕДНИК ЗОАСС 

Члан 35. 

Председник ЗОАСС је уједно и председник Управног одбора. Бира га Скупштина ЗОАСС 

тајним гласањем. Ако ни један од кандидата у првом кругу не освоји потребан број гласова, 

приступа се другом кругу гласању у који улазе два кандидата који су добили највише гласова 

у првом кругу гласања, при чему ће бити изабран онај кандидат који освоји више гласова. 

Члан 36. 

Председник ЗОАСС: 

1. Заступа и представља ЗОАСС; 

2. Руководи радом ЗОАСС и усклађује активности органа ЗОАСС ; 
3. Председава и сазива Скупштину и УО ЗОАСС 

4. Делегира основне судијске организације као и делегате за атлетска такмичења; 

5. Потписује сва акта из надлежности Скупштине и УО ЗОАСС; 

6. Предлаже Скупштини избор и разрешење потпредседника и чланова УО ЗОАСС ; 

7. Предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Надзорног одбора; 

8. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор ЗОАСС ; 

9. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним савезима, 

клубовима и другим органима атлетског спорта; 

10. Наредбодавац је за извршење финансијског плана ЗОАСС 
11. Предлаже висину годишње чланарине, као и других накнада и финансијског плана ЗОАСС ; 

12. Обавља друге послове одређене Статутом као и оне поверене од стране других органа 

ЗОАСС или АСс. 

У случају спречености или дуже одсутности, Председника ЗОАСС замењује Потпредседник 

ЗОАСС или члан Управног одбора кога сам одреди. Председник Удружења може део својих 

овлашћења и дужности пренети на Потпредседника ЗОАСС. 
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Х АНГАЖОВАЊЕ АТЛЕТСКИХ СУДИЈА НА АТЛЕТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 37. 

Сваки атлетски судија, члан Удружења, који учествхје на атлетским такмичењима у Републици 

Србији спроводи Правила за атлетска такмичења ИААФ и Атлетског Савеза Србије, 

посебно пропозиције за одређена атлетска такмичења. УО ЗОАСС доноси кодекс облачења и 

понашања приликом вршења судијске дужности. 

Атлетске судије дужне су да се ставе на располагање Делегату надлежне судијске 

организације ради распореда. 

Х СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ АТЛЕТСКИХ СУДИЈА 

Члан 38. 

Стручно оспособљавање атлетских судија се регулше Правилником ЗОАСС, који доноси и 

усваја УО ЗОАСС, а у складу са Законом о спорту, подзаконским актима и дозволом за 

обављање послова стручног оспособљавања судија у спорту - атлетског судије које издаје 

надлежно министарство за спорт. 

ХI ОДГОВОРНОСТ 

Члан 39. 

Одговорност чланова ЗОАСС, се регулише Правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности ЗОАСС, који доноси и усваја УО ЗОАСС. 

Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење на записник или 

ако изнесу своје мишљење у супротности са ставом УО. 

ХII СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ ЗОАСС 

Члан 40. 

Средства за рад ЗОАСС остварују се од: 

1. Чланарине судијскох организација; 

2. Накнада за услуге; 

3. Накнада од обављања делатности; 

4. Прилога донатора и спонзора; 
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5. Давања из буџета и других извора; 

6. Давања из АСС или атлетских клубова 

7. Маркетинга и економско пропагандне делатности 

8. Из средстава добијених од државних институција на основу програма рада; 

9. Организација спортских такмичења у атлетици ; 

10. Котизација, такси и других средстава укључујући самофинансирање ; 

11 . Других извора у складу са законом . 

Члан 41 . 

Члановима се могу давати пригодне награде и накнаде оправданих трошкова насталих 

остваривањем статутарних циљева ЗОАСС, на основу одлуке УО, као и накнаде у вези 

испуњавања уговорних обавеза. 

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси УО ЗОАСС . Добит коју 

ЗОАСС оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних 

циљева ЗОАСС. 

Члан 42. 

Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује УО ЗОАСС . 

Члан 43 . 

Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава ЗОАСС уређује се посебним 

општим актом ЗОАСС. 

ХIII ОПШТИ АКТИ ЗОАСС 

Члан 44. 

Општи акти ЗОАСС су Статут ЗОАСС, правилници, пословници и одлуке којима се на општи 

начин уређују одређена питања. 

Члан 45 . 

Иницијативу за доношење Статута ЗОАСС, односно за његове измене и допуне, може дати 

Председник и УО ЗОАСС, Надзорни одбор, или најмање 113 редовних чланова ЗОАСС . 
Иницијативу за доношење Статута, као и за његове измене и допуне, разматра УО ЗОАСС у 

року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу, УО утврђује 
предлог Статута и спроводи јавну расправу у трајању од 30 дана након чега је доставља 
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Скупштини ЗОАСС на усвајање . 

Уколико УО ЗОАСС одбије иницијативу Подносилац иницијативе незадовољан одлуком УО 

може предложити Скупштини да покрене поступак за измене и допуне Статута. 

Члан 46. 

Општи акти ЗОАСС ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о 

њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу. 

Члан 47. 

Општи акти ЗОАСС морају бити у сагласности са Законом о спорту 'Републике 

Србије, Статутом ЗОАСС, актима АСС и међународним актима ИААФ. 

Члан 48. 

У случају несагласности општег акта ЗОАСС и овог Статута примениће се одредбе Статута. 

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у ЗОАСС морају бити у складу 

са општим актом ЗОАСС . 

XIV ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 49. 

Заједница удружења води базичне евиденције својих чланова у складу са Законом о 

спорту. Месне организације атлетских судија обавезни су да воде евиденције о свом 

стручном раду и својим члановима на начин одређен одлуком надлежног органа у ЗОАСС 

и да их доставе ЗОАСС. Свака промена у евиденцији мора се у року од 8 (осам) дана 

доставити ЗОАСС . 

ХУ РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 50. 

Сви спорови између ЗОАСС и месних судијских организација као и појединачни спорови 

решавају се мирним путем, у складу са Законом о спорту и овим Статутом . 

Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено ад хок арбитражи или сталном 
спортском арбитражном суду при Олимпијском комитету Србије . 

ЗОАСС и сви чланови ЗОАСС и месних судијских организација су обавезни да признају 

надлежност сталног спортског арбитражног суда из става 2. овог члана утврђену статутом 
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надлежног националног спортског савеза. 

Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2. овог члана представља тежи дисциплински прекршај . 

XVI УПИС У РЕГИСТАР 

Члан 51. 

ЗОАСС се уписује у Регистар који води Агенција за привредне регистре, као поверени посао. 

ЗОАСС је дужно да Агенцији за привредне регистре пријави сваку промену података који се 

упису ју у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене. ЗОАСС се такође уписује у 

Националне евиденције које води Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије . 

ХУН ПРЕСТАНАК РАДА ЗОАСС 

Члан 52. 

ЗОАСС престаје са радом у складу са законом. 

Одлуку о престанку рада ЗОАСС доноси Скупштина ЗОАСС када се две трећине укупног броја 

редовних чланова ЗОАСС писмено изјасни за престанак рада ЗОАСс. 

Члан 53. 

У случају престанка рада, имовина .ЗОАСС прелази на месне организације атлетских судија 

које су до престанка рада ЗОАСС били њени чланови. 

ХУIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54 

Општи акти ЗОАСС усагласиће се са одредбана овог Статута у року од 3 (три) месеца од дана 

ступања на снагу овог Статута 

Члан 55 

Чланови ЗОАСС су дужни да ускладе општа акта са овим Статутом у року од 3 (три) месеца од 

дана ступања на снагу овог Статута. 

Чланови ЗОАСС су дужни да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту 

РС У року прописаном Законом о спорту Рс. 
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Члан 56. 

Доношење новог статуга ЗОАСС, односно његове измене и допуне врше се на начин и по 

поступку предвиђеном за његово доношење. Тумачење одредби овог Статуга даје Скупштина 

ЗОАСС. 

Члан 57 

Ступањем овог Статуга престаје да важи Правилник ЗАСС који је усвојен на Скупштини 

27.04.2012. године у Крагујевцу. 

Члан 58. 

Овај Статуг ступа на снагу у року од 8 дана од дана његовог усвајања на Скупштини 
ЗОАСС. 

Закључно са 58 (педесетосмим) чланом. 

у Београду, 17.03.2018 .године сеДНИIf Скупшти 

. та (1авКОВИћ 
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