
ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КОЊИЧКОГ СПОРТА ВОЖЊА ЗАПРЕГА 

 

 
На основу Статута Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и FEI дисциплине 
коњичког спорта, Управни одбор Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и FEI 
дисциплине коњичког спорта, на седници одржаној 03.12.2016 године у Београду, 
доноси   
 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДБОРА 

ЗА  

ДИСЦИПЛИНУ КОЊИЧКОГ СПОРТА ВОЖЊА ЗАПРЕГА  

 
 

Члан 1. 
 

Одбор за дисциплину коњичког спорта вожња запрега ( у даљем тексту Одбор) 
је организациони облик удруживања изабраних појединаца у оквиру Савеза за 
коњички спорт Србије за олимпијске и FEI дисциплине ( у даљем тексту Савез), 
основан ради остваривања заједничких циљева и уређивања, унапређења и 
развоја дисциплине коњичког спорта вожња запрега. 
Чланове Одбора бира Управни одбор Савеза. 
Одредбе Правилника примењују се на све чланове одбора Савеза и сва друга 
лица која учествују у његовом раду.  

 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОДБОРА  

 
 

Члан 2. 
 

Одбор преко својих чланова и Председника:  
 
 Обавља послове и задатке од значаја за развој дисциплине коњичког 

спорта вожња запрега у оквиру Савеза, а у складу са Статутом Савеза, 
нормативним актима Савеза, одлукама органа Савеза и овим Правилником. 

 
 Предлаже Управном одбору четворогодишњи програм развоја дисциплине 

коњичког спорта вожња запрега. 
 
 Предлаже Управном одбору план активности, односно план организовања 

националних и међународних такмичења као и учешће на међународним 
такмичењима чланова репрезентације у вожњи запрега до 15.маја текуће 
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године за наредну како би Управни одбор могао да у складу са Законом о 
спорту Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.10/2016) и Правилником о 
одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у 
области спорта (службени гласник РС: 064/201). 

 
 Предлаже промене спортских правила Управном одбору у складу са 

потребама усаглашавања са правилима Међународне коњичке федерације 
– FEI. 

 
 Подноси годишњи извештај о раду Одбора Управном одбору Савеза 

 
 Предлаже Селектора за дисциплину коњичког спорта вожња запрега 

 
 Прати развој дисциплине коњичког спорта вожња запрега у земљи  и на 

међународној сцени; 
 
 Предузима одговарајуће активности, а на основу одлуке Управног одбора 

Савеза, ради унапређења и омасовљења дисциплине коњичког спорта 
вожња запрега; 

 
 Предлаже Управном одбору Савеза увођење међународних стандарда за 

дисциплину коњичког спорта вожња запрега; 
 
 Предлаже организује и пруже стручну помоћ такмичарима, органима 

Савеза, члановима Савеза, територијалним савезима, клубовима, 
техничким организаторима и такмичарима, спортским стручњацима и 
стручњацима у спорту у оквиру дисциплине коњичког спорта вожња 
запрега; 

 
 У складу са одлукама Управног одбора припрема и реализује програме 

такмичења, едукативне семинаре, округле столове, јавне тренинге, акције 
од интереса за омасовљење учесника у дисциплини коњичког спорта 
вожња запрега. 

 
 Припрема Календар такмичења. 

 
 Припрема Пропозиције такмичења и презентује их Управном одбору 

Савеза на усвајање; 
 
 Припрема и предлаже Управном одбору Савеза Правилнике и друге акте 

као и њихове допуне или измене за дисциплину коњичког спорта вожња 
запрега; 

 
Задатак Одбора када је у питању обрачун резултата такмичења: 
 
 Води евиденцију и обраду података спортских резултата за дисциплину 
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коњичког спорта вожња запрега. 
 Да током године после сваког добијеног резултата допуњава листу; 
 Да сваку промену листе доставља Секретаријату Савеза; 
 Да припрема потребну документацију; 
 Да пружа стручну помоћ клубовима у току сезоне; 
 Да води рачуна о испуњености услова за бодовање дефинисано 

Правилником о рангирању у запрежном спорту и другим актима Савеза; 
 Да припрема прелиминарну листу; 
 Да разматра приговоре на прелиминарну листу; 
 Да даје одговор на приговор на прелиминарну листу најкасније у року од 7 

дана; 
 Да утврђује предлог листе; 
 Да предлог листе доставља УО Савеза; 
 Да правовремено обавештава секретаријат Савеза о свим променама, 

приговорима, евентуалним застојима и потешкоћама у раду Одбора; 
 Да се правовремено обраћа Генералном секретару и УО за потребну помоћ; 
 Да секретаријату Савеза доставља све приговоре у интегралној верзији; 
 Води рачуна о роковима за приговоре итд. прописане Правилником о 

рангирању у вожњи запрега и општим актима Савеза;  
 Да ради у духу поштовања одредби Правилника о рангирању и других 

општих аката Савеза, кодекса непристрасности и „фер плеја“. 
 
 

 
 

 

ЧЛАНСТВО У ОДБОРУ   

 
Члан 3.  

 
Чланове Одбора за дисциплину коњичког спорта вожња запрега именује Управни 
одбор Савеза. 
 
Одбор броји 5 или  7 чланова и то: 
 
 Председника одбора 
 
 Члан одбора- судија у дисциплини коњичког спорта вожња запрега 

 
 Члан одбора- представник тренера у дисциплини коњичког спорта вожња запрега 

 
 Члан одбора- представник такмичара у дисциплини коњичког спорта вожња 

запрега 
 
 Члан одбора- особа задужена за промоцију дисциплине коњичког спорта вожња 

запрега 
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 Члан одбора – ветеринар 
 
 Члан одбора – представник спонзора дисциплине коњичког спорта вожња запрега  

 
Чланови Одбора су појединци који на одговарајући начин могу да спроведу планиране 
програме Савеза у оквиру дисциплине коњичког спорта вожња запрега, а који 
проистичу из Статута Савеза, нормативних аката Савеза, одлуке органа Савеза и овог 
Правилника.  
 

Члан 4. 
 

Одбором управљају његови чланови преко Председника који може да буде биран у 
Управни одбор Савеза.  
 
 

Члан 5. 
 

Одбор остварује своју функцију на јавним седницама које се одржавају по потреби, а 
најмање четири пута годишње. 
Све одлуке донете на седници Одбора морају бити верификоване од стране Управног 
одбора Савеза како би постале правоснажне. 
Седницу Одбора сазива Председник Одбора или најмање две трећине чланова одбора. 
Одбор може да одлучује ако седници присуствује најмање проста већина од укупног 
броја чланова Одбора. 
Одлуке Одбора су донете уколико се за њих изјасни најмање проста већина присутних 
чланова.  
Радом Одбора руководи Председник Одбора. 
Одбор званично комуницира и остварује званични контакт преко Председника 
Одбора. 
Члан Одбора у случају спречености састанку Одбора може дати пуномоћ само другом 
члану Одбора, а та пуномоћ важи за тачке дневног реда наведене у позиву за дату 
седницу, осим за тачку разно. 
 
На предлог председника Одбора чланови на изборној седници доносе предлог о броју 
чланова одбора за период од 4 године који се прослеђује Управном одбору Савеза на 
разматрање и верификовање.   
 
Број чланова Одбора за дисциплину коњичког спорта вожња запрега, ако броји 5 
чланова се у периоду од 4 године може повећати до максимално 7 чланова на предлог 
Председника Одбора и одлуком Управног одбора Савеза.  
 
Мандат чланова Одбора за дисциплину коњичког спорта вожња запрега је четири 
године, а број мандата је неограничен.  
 
 

 
 

Члан 6. 
 
На Седницама Oдбора бира се записничар који сачињава предлог записника са 
седнице Одбора, који прослеђује члановима Одбора у року од 7 дана на усвајање и 
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доставља Управном одбору Савеза ради информисања.  
 

 
Члан 7. 

 
Мандат члана Одбора престаје пре истека времена на које је изабран: 
 

 Подношењем оставке; 
 Опозивом од стране Управног одбора Савеза; 
 Опозивом од стране Управног одбора Савеза на предлог Одбора; 
 Услед три неоправдана одсуства са седница Одбора у току једне календарске 

године 
 
На предлог Председника Одбора, а одлуком Одбора могу се кооптирати чланови истог 
у складу са овим Правилником.   
 
 

 

ПРОТОКОЛ КОМУНИКАЦИЈЕ ОДБОРА И УПРАВНОГ ОДБОРА САВЕЗА 

 
Члан 8. 

 
Ни једна одлука Одбора није павоснажна уколико није размотрена и верификована од 
стране Управног одбора Савеза. 
 
Председник Одбора је у обавези да Управном одбору Савеза поднесе писмени 
годишњи извештај о раду Одбора на начин и у року који одреди Управни одбор Савеза. 
Управни одбор Савеза досзавља Председнику Одбора закључке у писаној форми по 
добијеном извештају. 
 
По свим стручним, спортским питањима за дисциплину коњичког спорта вожња 
запрега Председник Одбора има обавезу да присуствује Седницама Управног одбора 
Савеза, о чему ће бити редовно обавештен од стране Генералног секретара Савеза.  
 
Одлуке донете од стране Управног одбора Савеза, а у вези са дисциплином коњичког 
спорта вожња запрега, ће у писменој форми бити достављене Председнику Одбора.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9. 

 
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе сви претходни Правилници 
који се односе на постојање и рад Одбора за дисциплину коњичког спорта вожња 
запрега у оквиру Савеза. 
 
 
 
 

Члан 10. 
 

Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од његовог доношења. 
 
За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор Савеза. 
 

 
 

 
 
 

 
У Београду, 03.12.2016.г.  
 
                                                                                                  Савез за коњички спорт Србије 

                                                                                   за олимпијске и FEI дисциплине 
    ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                          ___________________________ 
                                                                                                                       Асен Стојанов 
  
 
 


