РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 94/10
Београд, 30.06.2018. год.

На основу члана 48. став 1 Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, Управни одбор ЗСиК РСС је на петнаестој редовној седници, одржаној 29.06.2018.
год. у Новом Саду, донео

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ
ИСПРАВНОСТИ ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА - ДЕЛЕГАТА
ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОРГАНИМА ЗСИК РСС

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1.1.
Територијалне заједнице судија и контролора на окружном или градском нивоу
избор представника - делегата у Скупштини ЗСиК РСС обавезно врше у седницама својих
Скупштина.
1.2.
Изузетно од претходног, Заједници судија и контролора Рукометног савеза
Београда, омогућено је, уколико је тако уређено њеним основним општим актом, да због
посебног статуса, који у појединостима превазилази ниво окружне или градске заједнице,
избор представника - делегата у Скупштини ЗСиК РСС врши у седницама свог Управног
одбора или другачије названог органа идентичне надлежности.
2. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
2.1.
Да би изборни процес на нивоу територијалних заједница судија и контролора био
легитимно спроведен, територијалне заједнице судија и контролора, без изузетака, морају
да:
Мандат делегата у скупштини верификују само оним члановима који кумулативно
испуњавају све услове предвиђене Статутом ЗСиК РСС и сопственим основним
општим актом у погледу статуса и имају обавезно плаћену годишњу чланарину за
текућу календарску годину,
Благовремено известе Управни одбор ЗСиК РСС о тачном термину одржавања
седнице скупштине у којој је предложен изборни поступак и доставе у прилогу
припремљени одговарајући радни материјал за изборну скупштину, са позивом и
дневним редом, у прописаном року који је одређен њиховим општим актом, али
ипак најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице, све то путем електронске
поште на службену адресу ЗСиК РСС (zsikrss@gmail.com)

2.2.
Ради извршења контроле испуњености услова у погледу легитимног спровођења
изборних активности у оквиру територијалних заједница судија и контролора, Одбор за
хитна питања ЗСиК РСС је овлашћен да именује верификатора.
2.3.
Верификатор избора може бити само редовни члан ЗСиК РСС са најмање 20
(двадесет) година стажа у судијској организацији, те имати најмање вишу стручну спрему
и у односној сезони се налазити на листи судија или контролора највишег степена
такмичења (А листа Супер лиге).
2.4.
Право и обавеза верификатора је да присуствује седници скупштине на нивоу
територијалне заједнице судија и контролора, према распореду задужења који му одреди
Одбор за хитна питања ЗСиК РСС, те да у тој прилици, уколико је то потребно, обезбеди
легитимност изборног поступка тако што ће указати на потребно чињење, односно
нечињење у вези примене Статутарних одредби, односно да обезбеди да изборни поступак
буде спроведен на правно ваљан начин.
3. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ИЗБОРУ
3.1.
После одржане седнице скупштине у којој је спроведен изборни поступак, а
најкасније у року од 7 (седам) дана, територијална заједница је обавезна да достави
извештај о одржаној седници скупштине (у форми записника са скупштине, оверен
печатом територијалне заједнице судија и контролора или уколико исти не постоји
печатом припадајућег територијалног рукометног савеза уз потпис законског заступника,
и потписима записничара, два оверача записника и председавајућег скупштине), као и
имена и презимена новоизабраних представника - делегата у Скупштини Заједнице судија
и контролора РСС (са контакт подацима који укључују и личне адресе делегата за
електронску пошту), све то Управном одбору ЗСиК РСС путем електронске поште на
службену адресу (zsikrss@gmail.com)
3.2.
Верификатор је обавезан да у року од 24 (двадестечетири) сата по одржаној
седници скупштине у којој је спроведен изборни поступак, којој је присуствовао, достави
Управном одбору ЗСиК РСС писани извештај у којем ће навести да ли су испуњени
формално правни услови за верификацију мандата органима и телима које је одређена
скупштина изабрала, односно ако постоје пропусти у изборној процедури навешће, у
битном, о каквим се пропустима ради.
4. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА
4.1.
Потврђивање мандата новоизабраних представника - делегата територијалних
заједница у Скупштини ЗСиК РСС врши се у седницама Скупштине ЗСиК РСС у складу са
одредбама Статута и других аката ЗСиК РСС.
4.2.
Предлог за потврђивање мандата Скупштини ЗСиК РСС доставља Управни одбор
ЗСиК РСС.
4.3.
Територијалној заједници која не сазове седницу скупштине у којој је предложен
изборни поступак и спроведе изборну процедуру у складу са Статутом ЗСиК РСС и овом
одлуком, односно не достави извештај према одредбама ове одлуке, неће бити предложена
верификација мандата представника - делегата у Скупштини ЗСиК РСС.

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
5.1.
Верификатор избора има право на путне трошкове које учини обављајући поверену
му дужност. Путни трошкови падају на терет ЗСиК РСС.
5.2.
Све територијалне заједнице дужне су ускладити своја општа и посебна акта са
одредбама ове одлуке, у супотном ће се непосредно примењивати одредбе ове одлуке.
5.3.
Односне изборне активности на нивоу територијалних заједница спроведене у
супротности са одредбама ове одлуке имају се сматрати ништавим.
5.4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном гласилу
ЗСиК РСС.

Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

