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На пснпву члана 34. Статута Савеза Србије за дизаое тегпва, Скупштина Савеза Србије за 

дизаое тегпва, на седници пдржанпј 29. децембра 2016. гпдине, усвпјила је:  

 
 

ППСЛПВНИК П РАДУ СКУПШТИНЕ 
 САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАОЕ ТЕГПВА 

 
 

УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Ппслпвникпм уређују се: 
- припрема седница и начин рада на седницама Скупштине Савеза Србије за дизаое 

тегпва (у даљем тексту: Скупштина); 
- избпрне прпцедуре;       
- друга питаоа пд значаја за рад Скупштине. 
 

 
ПСНПВНА ПРАВИЛА РАДА СКУПШТИНЕ 

 
ПРИНЦИП ЈАВНПСТИ 

 
Члан 2. 

Скупштина ради на седницама и сазива се пп пптреби, а најмаое једнпм гпдишое у 
складу са Статутпм и пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 3. 
Рад Скупштине је јаван. 
 
Седницама Скупштине мпгу пп ппзиву да присуствују сппртисти, сппртски стручоаци, 
сппртски радници, представници сппртских прганизација, државних пргана, средстава 
јавнпг инфпрмисаоа и друга лица.   
 

Члан 4. 
На предлпг Управнпг пдбпра Савеза Србије за дизаое тегпва (у даљем тексту: УО ССДТ) 
или члана Скупштине, Скупштина мпже дпнети пдлуку п искључеоу јавнпсти са дела 
седнице или прпгласити целу седницу затвпренпм за јавнпст. 

 
ВПЂЕОЕ СЕДНИЦЕ 
 

Члан 5. 
Радпм Скупштине рукпвпди раднп председништвп састављенп пд председавајућег и 
два члана раднпг председништва. 
 

Члан 6. 
Предлпг за чланпве раднпг председништва дају чланпви Скупштине на ппчетку 
седнице Скупштине.  
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Раднп председништвп бирају чланпви Скупштине јавним гласаоем.  
  

Члан 7. 
Председавајући Скупштине, уз ппмпћ чланпва раднпг председништва, директнп 
управља тпкпм седнице Скупштине. 

 
РЕД НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 8. 
Председавајући се стара п реду на седници и ппштпваоу Ппслпвника. 
 

Члан 9. 
За случај нарушаваоа реда на седници, председавајући изриче меру уппзпреоа. 
 
За случај ппнпвљенпг нарушаваоа реда на седници, председавајући ппнавља меру 
уппзпреоа ппсле чега мпже удаљити лице кпје настави са ремећеоем тпка рада 
седнице. 
 

Члан 10. 

Председавајући Скупштине рукпвпди начинпм пбраћаоа чланпва Скупштине. 
 
Акп гпвпрник ремети ред на седници, председавајући га уппзправа и накпн другпг 
уппзпреоа му пдузима реч. 
 

Члан 11. 
Сви присутни чланпви Скупштине, пвлашћени представници чланпва и друга присутна 
лица, дужни су да ппштују и уважавају све учеснике у раду Скупштине пднпснп дужни 
су да не узнемиравају и не ремете рад Скупштине. 

 
ЗАПИСНИК 
 

Члан 12. 
О тпку рада седнице Скупштине впди се записник п раду Скупштине (у даљем тексту: 
Записник) кпји впди записничар.  
 

Члан 13. 
Предлпг за избпр записничара дају чланпви Скупштине на ппчетку седнице Скупштине.  
 
Записничара бирају чланпви Скупштине јавним гласаоем. 
 
Записничар мпже бити један пд два члана раднпг председништва. 
 

Члан 14. 
Записник пбавезнп садржи: 
- увпдни деп, са назнакпм п врсти седнице, месту и времену пдржаваоа, брпју 

присутних чланпва и псталих лица; 
- евиденцију присутних чланпва, лична имена делегата, име и презиме записничара 

и чланпва раднпг председништва, време ппчетка седнице; 
- предлпг дневнпг реда и све евентуалне измене и дппуне дневнпг реда; 
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- пп тачкама дневнпг реда – име и презиме увпдничара, име и презиме учесника у 
расправи, резултат гласаоа и текст пдлуке кпја је дпнета; 

- дискусија чланпва Скупштине и других учесника у раду се пп правилу не унпси у 
записник, али на изричит захтев члана Скупштине, у записник се, у сажетпм пблику, 
унпси издвпјенп мишљеое, пднпснп предлпг п пдређенпм питаоу кпје је 
Скупштина разматрала; 

- време завршетка седнице. 
 

Записник израђен пп претхпдним правилима пптписују председавајући Скупштине и 
записничар. 

 
Члан 15. 

Записник са седнице мпра бити сачиоен и дпстављен чланпвима Скупштине најкасније 
у рпку пд 30 дана пд завршетка седнице. Записник се у електрпнскпј фпрми дпставља 
чланпвима Скупштине са ппзивпм да у рпку пд седам дана дпставе евентуалне 
примедбе на записник. 
 
Укпликп члан Скупштине дпстави примедбе у наведенпм рпку, п истима се изјашоавају 
председавајући Скупштине и записничар и п свпм ставу писаним путем пбавештавају 
ппднпсипца примедби. 
 
Члан Скупштине мпже пп правилима за предлагаое измена и дппуна дневнпг реда, 
писаним путем захтевати да се примедбе на Записник размптре на нареднпј седници 
Скупштине. 

 
Члан 16. 

За службене пптребе мпгу се сачиоавати извпди из Записника кпје припрема и пверава 
генерални секретар Савеза Србије за дизаое тегпва. 

 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА П РАДУ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 17. 
Архива п раду Скупштине ппсебнп се чува и пбезбеђује пд непвлашћенпг кпришћеоа и 
злпупптреба. 
 
Архивпм мпгу рукпвати самп лица заппслена или ангажпвана у Савезу Србије за 
дизаое тегпва (у даљем тексту: ССДТ) у чијем су делпкругу стручни и административнп-
технички ппслпви. 

 
Члан 18. 

Општа акта и пдлуке кпје усвпји Скупштина мпрају бити пптписани пд стране 
председавајућег, пверена печатпм и пзначена брпјем из делпвпдника ппд кпјим су 
уписана.  
 
Акта из претхпдне тачке пдлажу се и чувају у ппсебнпј коизи дпнетих ппштих аката и 
пдлука. 
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Кппије аката се дпстављају надлежним службама ССДТ на извршеое, а пригинални 
акти или оихпве пверене кппије, дпстављају се и надлежним државним прганима, 
када је тп предвиђенп закпнскпм регулативпм. 
 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 19. 
Седнице Скупштине мпгу бити: 
- редпвна седница; 
- ванредна седница; 
- избпрна седница. 
 

Седнице скупштине: редпвне, ванредне и избпрне пдржавају се у месту седишта ССДТ. 

Изузетнп, укпликп ппстпје пправдани разлпзи мпже се пдржати и у другпм месту п 

чему пдлуку дпнпси УО. 

 
РЕДПВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 

ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ 

 
Члан 20. 

Редпвну седницу Скупштине припрема УО ССДТ. 
 
УО ССДТ утврђује предлпг пдлука и аката п кпјима ће се чланпви Скупштине 
изјашоавати на редпвнпј седници и утврђује предлпг дневнпг реда за редпвну седницу 
Скупштине. Приликпм утврђиваоа дневнпг реда, мпже се предвидети тачка дневнпг 
реда ппштег карактера ппд називпм „разнп“, „текућа питаоа“ и сличнп чији се садржај 
утврђује на сампј седници акп буде пдгпварајућих предлпга чланпва Скупштине.  
 

САЗИВАОЕ СЕДНИЦЕ 

 
Члан 21. 

Редпвну седницу Скупштине сазива УО ССДТ. 
 
Ппзив за седницу, кпји пбавезнп садржи дневни ред и кпји у прилпгу садржи 
неппхпдну пратећу дпкументацију, се дпставља чланпвима Скупштине најкасније псам 
дана пре заказанпг датума пдржаваоа Скупштине. 
 
Пунпважнпм дпставпм ппзива се сматра дпстава ппштпм (на ппследоу ппзнату адресу 
преппрученим писмпм на кпме се датум пзначен на ппштанскпм штамбиљу рачуна кап 
дан дпстављаоа), курирпм или електрпнским путем (електрпнска ппшта, факс и др.). 
Чланпви Скупштине су дужни да УО ССДТ благпвременп пбавештавају п свим 
евентуалним прпменама ппдатака везаних за кпнтакте.  
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ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА 
 

Члан 22. 
Члан Скупштине верификацијпм мандата стиче правп и дужнпст члана Скупштине на 
седници Скупштине. 
 
Приликпм дпласка на местп где ће се пдржати седница, представници чланпва 
пднпснп чланпви Скупштине су дужни да пптврде присуствп уписиваоем имена и 
презимена, брпја личне карте и свпјеручнпг пптписа на унапред припремљени списак 
чланпва Скупштине. 
 
Представници сппртских прганизација, чланпва Скупштине, кпји нису лица пвлашћена 
за заступаое истих, су дужна да пре ппчетка седнице дпставе пвлашћеое за заступаое, 
пптписанп и пверенп печатпм пд стране лица пвлашћенпг за заступаое сппртске 
прганизације, члана Скупштине. Дпстављена пвлашћеоа за заступаое сппртских 
прганизација, чланпва Скупштине, садрже назнаку да су сачиоена искључивп за дату 
седницу Скупштине, а у супрптнпм су неважећа. 
 
Делегирани представник ппчасних чланпва мпра да дпстави писанп пвлашћеое 
пптписанп пд стране више пд пплпвине укупнпг брпја ппчасних чланпва. Овлашћеое за 
представника ппчасних чланпва има перипд важеоа дп дпстављаоа нпвпг пвлашћеоа 
кпјим се делегира други представник. 
 

КВПРУМ 

 
Члан 23. 

Скупштина мпже да заседа акп седници присуствују чланпви кпји распплажу са више пд 
пплпвине укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине. 
 
Скупштина дпнпси пдлуке већинпм пд укупнпг брпја гласпва присутних чланпва 
Скупштине, псим у случају дпнпшеоа Статута, изменама и дппунама Статута и 
статусним прпменама када се пдлуке дпнпсе већинпм пд укупнпг брпја гласпва свих 
чланпва Скупштине. 
 
Скупштина дпнпси пдлуку п престанку ССДТ, кпја је изгласана двптрећинскпм већинпм 
пд укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине. 
 

Члан 24. 
Акп седници Скупштине присуствују чланпви Скупштине кпји не ппседују већину пд 
укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине, председавајући прекида или пдлаже 
седницу, пдређујући пдмах, укпликп је тп мпгуће, нпви термин пдржаваоа Скупштине 
са истим дневним редпм. 
 
За наставак прекинуте или пдлпжене седнице не врши се ппнпвнп дпстављаое ппзива 
са пптребним материјалима. 
 
Чланпви Скупштине кпји нису присуствпвали седници кпја је прекинута или пдлпжена, 
електрпнскпм ппштпм се пбавештавају п датуму наставка седнице. 
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ТПК СЕДНИЦЕ 
 

ПТВАРАОЕ И ВПЂЕОЕ СЕДНИЦЕ 
 

Члан 25. 
Председавајући Скупштине кпнстатује и пбјављује укупан брпј гласпва свих чланпва 
Скупштине, укупан брпј присутних чланпва Скупштине, категприје присутних чланпва 
Скупштине пднпснп брпј гласпва кпјима представници распплажу на пснпву чега 
утврђује да ли ппстпје услпви за рад и пдлучиваое. 
 
На пснпву утврђене испуоенпсти услпва за рад и пдлучиваое, председавајући птвара 
седницу. 
 

УСВАЈАОЕ ДНЕВНПГ РЕДА 

 
Члан 26. 

Измене и дппуне дневнпг реда ппсле седнице УО ССДТ на кпјпј је утврђен предлпг 
дневнпг реда седнице мпгуће су акп се испуне следећи услпви: 
- да је предлпг ппднеп Председник ССДТ, УО ССДТ, Надзпрни пдбпр ССДТ (у даљем 

тексту: НО ССДТ) или члан Скупштине; 
- да Скупштина при утврђиваоу дневнпг реда седнице прихвати измене и дппуне 

дневнпг реда. 
 

Члан 27. 
Председавајући на ппчетку седнице, а неппсреднп пред усвајаое дневнпг реда, 
уппзнаје чланпве Скупштине са пунпважним предлпзима за измене и дппуне дневнпг 
реда. 
 
Скупштина усваја дневни ред седнице већинпм пд укупнпг брпја гласпва присутних 
чланпва.  
 
Пп завршенпм изјашоаваоу председавајући пбјављује усвпјени дневни ред и прелази 
се на рад пп тачкама дневнпг реда.  
 
 

РАД ПП ДНЕВНПМ РЕДУ 
 

УВПДНП ИЗЛАГАОЕ 
 

Члан 28. 
Рад пп утврђенпј тачки дневнпг реда ппчиое увпдним наппменама председавајућег 
кпји затим даје реч лицу задуженпм за увпднп излагаое и пбразлпжеое предлпжене 
тачке дневнпг реда. 
 
Предлагач ппједине тачке дневнпг реда, пднпснп пбрађивач материјала даје, пп 
правилу, увпднп пбразлпжеое. 
 
Председавајући мпже пдлучити да сам ппднесе увпднп излагаое. 
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РАСПРАВА 
 

Члан 29. 
О свакпј тачки дневнпг реда мпже се впдити дискусија. 
 
Пријављиваое за дискусију се пбавља ппдизаоем руке. 
 
Председавајући даје реч гпвпрницима, впдећи рачуна п редпследу пријављених 
гпвпрника. 
 
Чланпви УО ССДТ, генерални секретар ССДТ, представници других пргана ССДТ, мпгу се 
пп дпзвпли председавајућег увек пбратити Скупштини у вези питаоа кпја се разматрају 
пп дневнпм реду.   
 
Председавајући се увек мпже пбратити Скупштини у вези питаоа пп дневнпм реду. 
 
Реплика је дпзвпљена, али правп на реплику се не сме злпупптребљавати. 
 

Члан 30. 
Председавајући се стара да гпвпрник не буде пметан за време гпвпра.  
 
Излагаое гпвпрника мпже се временски пграничити имајући у виду пбим и садржину 
дневнпг реда и планиранп време трајаоа седнице.  
 
Акп се гпвпрник удаљи пд дневнпг реда, председавајући ће му накпн другпг уппзпреоа 
пдузети реч.  
 

ПДЛУЧИВАОЕ 
 

Члан 31. 
Скупштина дпнпси закључке и пдлуке јавним гласаоем. 
 
Јавнп гласаое спрпвпди се ппдизаоем руке или унапред припремљених гласачких 
картпна „ЗА“, „ПРОТИВ“, „УЗДРЖАН“. 
 

Члан 32. 
Укпликп су на дневнпм реду редпвне седнице избпри, именпваоа или разрешеоа у 
раду пп тим тачкама дневнпг реда примеоују се правила гласаоа и пдлучиваоа 
прпписана за избпрну седницу Скупштине.  
 

Члан 33. 
Закључак пднпснп пдлука је усвпјена акп се за оу изјасне присутни чланпви Скупштине 
кпји ппседују више пд укупнпг брпја гласпва пптребних за дпнпшеое пдређенпг 
закључка пднпснп пдлуке. 
 

Члан 34. 
Председавајући пбјављује резултате гласаоа и кпнстатује да ли је предлпжена пдлука 
дпнета. 
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Одлуке кпје нису дпнете а биле су на дневнпм реду, пп пдлуци УО ССДТ мпгу се ппнпвп 
ставити на дневни ред неке пд наредних седница. 
 
 

ППСТУПАК ДПНПШЕОА ППШТИХ АКАТА 
 

Члан 35. 
Иницијативу за дпнпшеое Статута ССДТ, пднпснп за оегпве измене и дппуне, мпже 
дати УО ССДТ, НО ССДТ, председник ССДТ, генерални секретар ССДТ или члан ССДТ. 
 
Иницијативу за дпнпшеое Статута, пднпснп за оегпве измене и дппуне разматра 
Управни пдбпр ССДТ у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа иницијативе. Укпликп 
прихвати иницијативу, Управни пдбпр утврђује предлпг Статута, пднпснп оегпве 
измене и дппуне, и дпставља га чланпвима Скупштине ССДТ најмаое псам дана пре 
пдржаваоа седнице Скупштине.  
 
Амандмани на предлпг Статута, пднпснп измена и дппуна Статута, дпстављају се 
Управнпм пдбпру ССДТ најкасније три дана пре пдржаваоа седнице Скупштине у 
таквпј фпрми да се п истпм мпже у целини гласати “за” или “прптив”. 
 
У хитним случајевима Управни пдбпр мпже упутити Скупштини предлпг за измене и 
дппуне Статута ССДТ у рпкпвима краћим пд предвиђених ставпм 2. пвпг члана. 
 
Јавна расправа се впди самп п нацрту Статута ССДТ на начин на кпји пдреди УО ССДТ. 
 

Члан 36. 
Предлагач измене и дппуне ппштег акта или оегпв пвлашћени представник има правп 
да на седници усменп пбразлпжи ппднети предлпг. 
 
Скупштина се првп изјашоава п предлпгу ппштег акта у начелу, затим п ппднетим 
предлпзима и дппунама, а пптпм п ппштем акту у целини. 

 
 

ЗАКЉУЧЕОЕ СЕДНИЦЕ 

 
Члан 37. 

Пп пкпнчаоу рада пп свим тачкама дневнпг реда, председавајући пбјављује да је 
седница Скупштине завршена и затвара седницу. 
 
 

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 38. 
Ванредна Скупштина се пбавезнп сазива на захтев председника ССДТ, генералнпг 
секретара ССДТ, НО ССДТ или чланпва Скупштине ССДТ кпји су распплагали са најмаое 
трећинпм пд укупнпг брпја гласпва са претхпдне седнице Скупштине, уз предлагаое 
дневнпг реда у складу са Статутпм. 
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Укпликп УО ССДТ не сазпве Скупштину пп захтеву из става 1. пвпг члана, Скупштину 
мпже сазвати прган, пднпснп пни чланпви Скупштине кпји су оенп сазиваое тражили, 
а у складу са Статутпм. 
 

Члан 39. 
Ванредна седница Скупштине кпја се сазива на захтев председника ССДТ, генералнпг 
секретара ССДТ, НО ССДТ или чланпва Скупштине кпји су распплагали са најмаое 
трећинпм пд укупнпг брпја гласпва са претхпдне седнице Скупштине, мпра се 
заказати најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема уреднпг захтева. У случају да УО 
ССДТ не закаже ванредну седницу Скупштине у наведенпм рпку, заказиваое ванредне 
седнице Скупштине врши прган, пднпснп пни чланпви Скупштине кпји су оенп 
сазиваое тражили најкасније у рпку пд седам дана пд наступаоа пкплнпсти кпје га 
пвлашћују да закаже седницу. 
Обезбеђеое материјалнп техничких средстава и услпва за пдржаваое ванреденe 

седнице Скупштине пбезбеђују ппднпсипци захтева за пдржаваое ванредне седнице. 

 
Члан 40. 

На сазиваое и рад ванредне седнице Скупштине, схпднп се примеоују правила п раду 
редпвне седнице, с тим да је лице Статутпм пвлашћенп за сазиваое пвлашћенп и да 
пдлучи п евентуалнпј примени следећих правила: 
- уз писмени ппзив за ванредну седницу се дпставља дневни ред а материјал се 

мпже ппделити на сампј седници; 
- ппзив за ванредну седницу дпставља се чланпвима Скупштине најкасније три дана 

пре дана пдређенпг за седницу Скупштине; 
- не мпгу се вршити измене и дппуне дневнпг реда мимп дневнпг реда утврђенпг 

ппзивпм за ванредну седницу. 
 

 
ИЗБПРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 
Члан 41. 

Чланпви ССДТ дужни су да се придржавају рпкпва кпји су пдређени за ппједине фазе 
избпрнпг ппступка. 

 
Члан 42. 

На сазиваое и рад избпрне седнице Скупштине, схпднп се примеоују правила п раду 
редпвне седнице, укпликп ппјединим пдредбама пвпг ппглавља није другачије 
пдређенп. 
 
На избпрнпј седници Скупштине мпже се расправљати и пдлучивати и п другим 
питаоима из надлежнпсти Скупштине. 
 

Члан 43. 
Избпрна седница Скупштине на кпјпј се у складу са Статутпм врши избпр пргана 
пдржава се најкасније шест месеци пп завршетку Летоих плимпијских игара. 
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Члан 44. 
Избпрни ппступак ппчиое такп штп УО ССДТ дпнпси пдлуку кпјпм птвара избпрни 
ппступак и кпју дпставља свим чланпвима Скупштине кпји у складу са Статутпм имају 
правп да предлажу и бирају чланпве пргана.  
 

Члан 45. 
У циљу пчуваоа кпнтинуитета рада ССДТ, именпвана и изабрана лица пстају на 
дужнпсти све дп пкпнчаоа избпрнпг ппступка. 
 
 

ИЗБПР ПРЕДСЕДНИКА ССДТ 
 

Члан 46. 
Ппзивним писмпм на пснпву пдлуке п заказиваоу избпрне Скупштине кпјпм је заказан 
избпрни прпцес, УО ССДТ пбавештава чланпве да имају правп да предлпже кандидате 
за председника ССДТ. 
 
Предлпзи мпрају бити дпстављени најкасније три дана пре пдржаваоа седнице 
Скупштине. 
 
Предлпзи се дпстављају УО ССДТ.  
 

Члан 47. 
Кандидата за председника ССДТ мпра да предлпжи, писменим путем, са 
пбразлпжеоем предлпга, најмаое један члан Скупштине, с тим да један члан мпже да 
предлпжи самп једнпг кандидата за председника ССДТ. 
 
Пп пристизаоу предлпга, УО ССДТ писменп ппзива предлпженпг кандидата да се 
изјасни п прихватаоу кандидатуре дпстављаоем: 
- писане изјаве п прихватаоу кандидатуре; 
- писане изјаве да испуоава услпве наведене у члану 33. став 2. пднпснп члану 99. 

став 5. Закпна п сппрту Републике Србије. 
 
Кандидатура се сматра уреднпм када УО ССДТ буде дпстављена кпмплетна наведена 
дпкументација. 
 
Укпликп су испуоени услпви из члана 46. и члана 47. става 1-3, УО ССДТ чланпвима 
Скупштине дпставља списак кандидата.  
 

Члан 48. 
Кандидати за председника не мпгу се предлагати усменп и неппсреднп на избпрнпј 
седници Скупштине. 

 
Члан 49. 

На избпрнпј седници Скупштине ппступак избпра председника ССДТ пдвија се 
следећим редпм: 
1. председавајући Скупштине уппзнаје присутне са тпкпм кандидаципнпг ппступка и 

утврђенпм листпм кандидата; 
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2. кандидати за председника Управнпг пдбпра ССДТ редпм утврђенпм у 
кандидаципнпј листи се пбраћају чланпвима Скупштине; 

3. избпр председника Управнпг пдбпра ССДТ се врши јавним гласаоем; 
4. изабраним се сматра пнај кандидат кпји дпбије највећи брпј гласпва. 
 
 

ИЗБПР ППТПРЕДСЕДНИКА, ГЕНЕРАЛНПГ СЕКРЕТАРА И ЧЛАНПВА УПРАВНПГ ПДБПРА  
 

Члан 50. 
Накпн избпра Председника Управнпг пдбпра ССДТ, приступа се избпру 
Пптпредседника, Генералнпг секретара и четири члана УО ССДТ.  
Примеоују се правила за избпр Председника ССДТ.  
 

 
 

ИЗБПР ЧЛАНПВА НАДЗПРНПГ ПДБПРА ССДТ 
 

Члан 51. 
Накпн избпра Председника ССДТ, Пптпредседника, Генералнпг секретара и четири 
члана УО ССДТ, приступа се избпру чланпва Надзпрнпг пдбпра.  
Скупштина ССДТ се изјашоава п кандидатима за избпр три члана Надзпрнпг пдбпра 
ССДТ јавним гласаоем, пп правилима Избпрне скупштине. . 
Чланпви Надзпрнпг пдбпра ССДТ мпрају испуоавати услпве прпписане закпнскпм 
регулативпм штп пптврђују писанпм изјавпм.  
Чланпви Надзпрнпг пдбпра бирају Председника Надзпрнпг пдбпра и п тпме 
пбавештавају УО ССДТ.  
 
 

ИЗБПР ЗАКПНСКИХ ЗАСТУПНИКА ССДТ 
       

Члан 52. 
Председник ССДТ и генерални секретар ССДТ су закпнски заступници ССДТ. 
 
Одлукпм Управнпг пдбпра ССДТ мпгу се пдредити и друга лица са правима и 
пбавезама у заступаоу ССДТ, у границама датих пвлашћеоа. 
 
 

ИЗБПР ДРУГИХ ПРГАНА И ТЕЛА 
 

Члан 53. 
За вршеое пдређених ппслпва из свпје надлежнпсти Скупштина мпже пбразпвати 
друге пргане и тела чији се делпкруг рада и састав утврђује пдлукпм п пбразпваоу.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 54. 
Овај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет ппрталу 
ССДТ. 
 

   
__________________________ 

Прпф. Др Милан Михајлпвић 
председавајући Скупштине 
Савеза Србије за дизаое тегпва 

 


