РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 489/10
Београд, 22.06.2013. год.

На основу члана 50. став 2. тачке 6. Правилника о удруживању судија и контролора у
Заједницу судија и контролора РС Србије, Управни одбор ЗСиК РСС на седмој редовној седници
одржаној 22.06.2013. године донео је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СТРУЧНО-ЛЕКТОРСКЕ КОМИСИЈЕ УО ЗСиК РСС

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Пословник се односи и примењује у раду Стручно-лекторске комисије УО ЗСиК
РСС.
Стручно-лекторска комисија УО ЗСиК РСС ради у седницама, које се одржавају по
потреби, а најмање једном у 3 месеца.
Члан 2.
Стручно-лекторска комисија УО ЗСиК је радно и стручно тело УО ЗСиК РСС.
Седницу Стручно-лекторску комисију УО ЗСиК РСС сазива и руководи њеним радом
председник, кога у случају спречености замењује члан комисије кога он овласти.
Члан 3.
Позив за редовну седницу уз Дневни ред и писани материјал доставља се члановима
Стручно-лекторске комисије УО ЗСиК РСС, најкасније 3 дана пре рока одређеног за седницу.
Стручно-лекторска комисија УО ЗСиК РСС одлучује пуноважно ако седници присуствује
већина чланова од укупног броја чланова, а закључке и одлуке доноси већином гласова
присутних чланова.
Члан 4.
Стручно-лекторску комисију УО ЗСиК РСС чине најмање 3, а највише 5 чланова, од којих
је један председник.
Председника и чланове Стручно-лекторске комисије бира и разрешава УО ЗСиК РСС.
За чланове Стручно-лекторске комисије ЗСиК РСС по правилу се бирају рукометне
судије међународне или националне категорије, односно рукометни контролори међународне
или националне категорије, који се налазе на листи највишег степена такмичења.

Пословник о раду Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС

II ЗАДАЦИ СТРУЧНО-ЛЕКТОРСКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 5.
Стручно-лекторска комисија ЗСиК РСС има следеће задатке:
1. стара се о стручном усавршавању судија и контролора ЗСиК РСС,
2. врши тумачења Правила рукометне игре,
3. организује и води Семинаре судија и контролора на степенима такмичења које су
поверене на вођење РСС,
4. стара се о развоју судијског кадра, напредовању судија и контролора према важећим
критеријумима,
5. даје мишљење о судијама и контролорима за полагање свих категорија,
6. организује и води полагање националне, односно регионалне категорије,
7. предлаже кандидате за програм ''млади европски судија'',
8. утврђује предлог за национални програм ''младих судија'',
9. унапређује стручно-педагошки и научно истраживачки рад у оквиру ЗСиК РСС,
10. разматра сва питања од значаја за стручни рад у рукометном спорту и предлаже
одговарајуће мере и активности,
11. предлаже кандидате за комесаре - помоћнике за судијска питања свих степена
такмичења и узрасних категорија,
12. утврђује услове и критеријуме у погледу вршења послова стручног оспособљавања за
обављање стручних послова у рукометном спорту и
13. обавља и друге стручне послове који јој се повере од стране УО ЗСиК РСС.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
На писани захтев члана ЗСиК који се упућује преко матичне ЗСиК, тумачење овог
Пословника даје УО ЗСиК РСС.
Члан 7.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења од стране УО ЗСиК РСС, а његовим
усвајањем престаје да важи претходно донет.

УПРАВНИ ОДБОР
ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС
Председник
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