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РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
СКУПШТИНА
Број: 01- 4/2012
Београд, 28.05.2012.

На основу члана 42. став 1. Правилника о удруживању судија и контролора у
Заједницу судија и контролора РС Београда, Скупштина ЗСиК РСБ на Редовној
изборној седници одржаној 28.05.2012. године донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ ЗСиК РСБ
Члан 1.
Овим Пословником утврђују се међусобни односи, права и обавезе чланова
Заједнице у раду Скупштине.
Члан 2.
Скупштину сачињавају сви чланови Заједнице.
Почасни чланови могу учествовати у раду Скупштине без права одлучивања.
Члан 3.
Скупштина ЗСиК РСБ доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Скупштине ЗСиК РСБ, ако Правилником Заједнице није одређено да је за
доношење појединих одлука потребан већи број гласова.
Члан 4.
Рад Скупштине је јаван.
Члан 5.
Одлуке Скупштине су обавезујуће за све чланове Заједнице.
Одлуке Скупштине не могу бити у супротности са Правилником Заједнице.
Члан 6.
Радом Скупштине ЗСиК РСБ руководи председник Скупштине ЗСиК РСБ, а у
случају његове спречености или привремене одсутности, у делу тока седнице,
радом седнице Скупштине председава најстарији присутни члан Скупштине
ЗСиК РСБ.
На изборној Скупштини радом руководи председник Скупштине у сарадњи са
радним председништвом.
Избор двојице чланова радног председништва врши се јавно, на предлог
присутних чланова Заједнице.
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Члан 7.
На изборној Скупштини пре усвајања дневног реда бира се:
- радно председништвo,
- верификациона комисија,
- записничар,
- два оверивача записника,
- кандидациона комисија.
Члан 8.
Сви присутни могу учествовати у расправи по одређеном питању само једном.
Право на поновно учествовање у расправи по истом питању председник
Скупштине може одобрити само ако се износе нови моменти који могу бити
одлучујући за доношење одлуке по предмету.
Члан 9.
Изузетак из претходног члана су известиоци по одређеном питању који могу, по
потреби, више пута учествовати у расправи у циљу давања потребних
објашњења.
Члан 10.
За време рада Скупштине забрањује се употреба производа од дувана и
алкохола или других наркотичких средстава.
Члан 11.
За време излагања појединог члана остали присутни су обавезни да са пажњом
и у миру прате излагање.
Није дозвољено прекидање излагача било каквим упадицама и примедбама.
Члан 12.
Председник Скупштине има право да лице које ремети рад Скупштине, на било
који начин, опомене на исправно понашање а у поновљеном случају да
прекршиоца удаљи са седнице.
Члан 13.
Измене и допуне овог Пословника доноси Скупштина.
Члан 14.
Пословник ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Скупштина ЗСиК РС БЕОГРАДА
Председник
Мирко Рајић, с.р.
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