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На основу члана 45. став 2. тачке 9. Правилника о удруживању судија и
контролора у Заједницу судија и контролора РС Београда, Управни одбор ЗСиК
РСБ на другој седници одржаној 30.08. 2012. године донео је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СУЂЕЊА УО ЗСиК РСБ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Пословник се односи и примењује у раду Комисије за праћење суђења
УО ЗСиК РСБ.
Комисија за праћење суђења УО ЗСиК РСБ ради у седницама, које се
одржавају по потреби, а најмање једанпут у три месеца.
Члан 2.
Комисија за праћење суђења УО ЗСиК је радно и стручно тело УО ЗСиК
РСБ.
Седницу Комисије за праћење суђења УО ЗСиК РСБ 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 Комисије за праћење суђења УО ЗСиК РСБ, најкасније 3 дана пре рока
одређеног за седницу.
Комисија за праћење суђења УО ЗСиК РСБ одлучује пуноважно ако седници
присуствује већина чланова, а Закључке и Одлуке доноси већином гласова
чланова Комисије.
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Члан 4.
Комисију за праћење суђења УО ЗСиК РСБ чини најмање 3 (три), а највише
7 (седам) чланoва, од којих је један председник.
Председника и чланове Комисија за праћење суђења ЗСиК РСБ бира и
разрешава УО ЗСиК РСБ.
За чланове Комисије за праћење суђења ЗСиК РСБ по правилу се бирају
бивше међународне судије, контролори који су на међународној листи и
национални контролори који су у континуитету провели најмање 5 година на листи
Првог степена такмичења.

II ЗАДАЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СУЂЕЊА
Члан 5.
Комисија за праћење суђења ЗСиК РСБ има следеће задатке:
1. Предлаже УО ЗСиК РСБ листе судија и контролора за све степене
такмичења које су поверене на вођење РСБ,
2. Врши преглед контрола на степенима такмичења и доигравања које су
поверене на вођење РСБ,
3. Предлаже ранг листу судија и контролора степене такмичења и доигравање
које су поверене на вођење РСБ,
4. Контролише и прати кандидате за долазак на виши степен такмичења,
5. Врши проверу теоретског и физичког тестирања судија и проверу
теоретског тестирања контролора на степенима такмичења и доигравања
које су поверене на вођење РСБ,
6. Делегирање судија за пријатељске, међународне утакмице (клубова,
репрезентације) као и записничаре и мериоце времена на међународним
утакмицама,
7. По налогу Директора лиге и помоћника за судијска питања врше послове
посматрача суђења на степенима такмичења и доигравања које су поверене
на вођење РСБ, и
8. По налогу Директора лиге и помоћника за судијска питања врше преглед
снимака утакмица на којима су уложене жалбе односно има примедби.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Тумачење овог Пословника на писани захтев члана ЗСиК даје УО ЗСиК
РСБ.
Члан 7.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења од стране Управног одбора
ЗСиК РСБ.
УПРАВНИ ОДБОР ЗСиК РСБ
Председник
Зоран Тијанић, с.р.
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