
 
Пословник о раду комисије за такмичења стазе и објекте - КТСО 
 
 
 
Општи део 
 
 
Извршни одбор ССС формира КТСО. Састав, начин избора и делокруг рада 
КТСО детаљније утврђује Извршни одбор општим актом.  
 
Руководство КТСО чине председник и четири члана. 
 
Комисијом руководи председник КТСО, којег између својих чланова именују 
и разрешавају чланови руководства КТСО, а потврђује их Извршни одбор 
ССС. У случају спречености председника КТСО да приствује седници или 
некој другој активности у оквиру ССС, може га заменити други члан КТСО 
кога председник овласти. 
 
КТСО делује на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање три 
пута годишње и то:  
- једна у месецу априлу и на њој се подносе извештаји и план вансезонских 
активности 
- друга у месецу септембру и на њој се износи предлог плана рада и 
календар такмичења за следећу такмичарску сезону. 
- трећа у новембру пред почетак сезоне. 
 
Председник КТСО сазива седницу минимум 7 дана унапред, председава и 
руководи седницом КТСО. 
 
Председник КТСО може у хитним случајевима сазвати електронску седницу 
телефоном или имејлом. Сви чланови КТСО морају имати лични имејл због 
што квалитетније и брже комуникације.  
 
КТСО доноси одлуке гласањем простом већином, а у случају нерешеног 
исхода гласања одлучујући је глас председника КТСО. Свака одлука КТСО 
постаје правоснажна по усвајању исте од стране ИО ССС (у складу са 
Статутом ССС). 
 
Седница КТСО има кворум ако на њој присуствује више од  1/2 од укупног 
броја чланова КТСО, а одлуке се сматрају валидним ако за њих гласа 
проста већина од укупног броја присутних чланова КТСО. 
 
Чланови КТСО који долазе на седнице КТСО имају права на рефундацију 
путних трошкова. 
 
КТСО нема својство правног лица, већ свој правни субјективитет остварује 
преко Савеза. 
 
КТСО има право да преко Савеза закључује уговоре о спонзорству и 
донаторству и набавља основна средства за рад  неоходна за њено 



функционисање, уз овлашћење Савеза као основне организације. Овако 
обезбеђена наменска средства прикупљају се преко жиро рачуна Савеза 
или преко наменског подрачуна. 
 
 
КТСО је надлежан за следеће секторе: 
 

 алпско скијање; 

 скијашко трчање; 

 сноуборд; 
 

 
Обавезе КТСО 
 

 Обезбеди благовремено календар такмичења за наредну 
такмичарску сезону са системом такмичења; 

 У складу са потребама ССС организује преко КТСО програме курсева 
за стицање звања које одговарају надлежности КТСО; 

  Да благовремено достави планове и програме везане за КТСО, 
укључујући и финансијске планове. 
 

 
 
Обавезе ССС 
 

 Да благовремено обезбеди средства за реализацију такмичења и 
несметано функционисања КТСО. 

 
 

 
 

 
 
 

Овај правилник усвојен је на седници ИО ССС дана 11.09.2018. и ступа на 
снагу даном усвајања. 
 
 
      
 
        Председник ИО ССС 
        Александар Цветић 
          


