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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 30.08.2012.2012. године донео је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗСиК РСБ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Пословник примењује се у раду Управног одбора ЗСиК РС Београда.
УО ЗСиК РСБ ради у седницама, које се одржавају по потреби а најмање
једмапут месечно.
Члан 2.
Управни одбор ЗСиК РСБ сачињава најмање 7 (седам), а највише 11
(једанаест) изабраних чланова од стране Скупштине ЗСиК РСБ.
Седницу УО ЗСиК РСБ сазива и руководи њеним радом председник, кога у
случају спречености замењује један од чланова, кога он овласти.
Члан 3.
Позив за редовну седницу уз Дневни ред и писани материјал доставља се
члановима УО ЗСиК РСБ, најкасније 3 дана пре рока одређеног за седницу.
УО ЗСиК РСБ одлучује пуноважно ако седници присуствухе већина чланова,
а Закључке и Одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
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II ЗАДАЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 4.
Управни одбор ЗСиК РСБ обавља следеће послове и задатке:
1. Извршава и спроводи закључке и одлуке Скупштине ЗСиК РСБ и подноси
Скупштини ЗСиК РСБ извештаје о свом раду,
2. Припрема и утврђује нацрте и предлоге програма развоја и доноси оперативне
планове за њихово извршавање,
3. Утврђује предлог Правилника ЗСиК РСБ и осталих општих аката које доноси
Скупштина ЗСиК РСБ,
4. Даје аутентична тумачења општих и посебних аката које је донео Управни одбор
ЗСиК РСБ,
5. Доноси одлуку о висини чланарине,
6. Доноси Пословник о свом раду и остале опште акте који нису у надлежности
Скупштине ЗСиК РСБ,
7. У тврђује кандидате за избор у органе и организације у којима је ЗСиК РСБ
конститутивни члан,
8. Именује и разрешава председника и чланове својих сталних и повремених
радних и саветодавних тела, а на предлог председника Управног одбора
ЗСиК РСБ,
9. Потврђује Пословнике о раду својих радних и саветодавних тела, на њихов
предлог,
10. Разматра и одлучује о извештају о раду својих органа и радних и саветодавних
тела,
11. Успоставља и развија сарадњу са надлежним државним органима и другим
организацијама и органима подносећи захтеве за сврсисходније решавање
актуелних питања у спорту,
12. Доноси одлуку о пријему у чланство, о престанку чланства и искључењу из
чланства у ЗСиК РСБ, као и предлог одлуке о учлањењу и престанку чланства
ЗСиК РСБ у другим оганизацијама,
13. Доноси одлуке о спортским признањима, похвалама и наградама члановима
ЗСиК РСБ,
14. Организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса за ЗСиК РСБ,
15. Организује стручно усавршавање и проверу знања рукометних судија и
контролора, записничара/мерилаца времена у оквиру ЗСиК РСБ
16. Утврђује предлоге за листе судија и контролора за чланове ЗСиК РСБ
17. Организује полагање испита за звање судије омладинца и судије друге
категорије, као и записничара/мерилаца времена
19. На предлог Стручне комисије УО ЗСиК РСБ, утврђује предлог за именовање
Помоћника за судијска питања ЛМК и ДЛМР РСБ, Лице овлшћено за делегирање
записничара/мерилаца времена,Студентске лиге Београда, Лице овлашћено за
делегирање судија за утакмице школског такмичења на територији
града Београда
20. Именује и разрешава чланове комисија УО ЗСиК РСБ
21. Предлаже чланове ЗСиК РСБ у такмичарске органе РСБ,
22. Обавља и друге послове утврђене овим Правилником и другим општим актима
ЗСиК РСБ, који нису у надлежности Скупштине ЗСиК РСБ.
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Члан 5.
Чланови УО ЗСиК РСБ имају право и обавезу да равноправно учествују у
Пленарним састанцима УО и дају свој допринос у решавању питања постављених
на Дневном реду.
Чланови УО ЗСиК РСБ имају право предлагања измена и допуна Дневног
реда седница, до његовог усвајања.
Члан 6.
Седницама УО ЗСиК РСБ председава председник УО ЗСиК РСБ.
Преседавајући на седницама утврђује предлог закључака и одлука по
тачкама Дневног реда, које по редоследу ставља на гласање.
Приликом стављања амандмана на предлог, увек се на гласање ставља
прво амандман, а затим предлог.одлуке се доносе већином присутних чланова УО
ЗСиК РСБ.
Пуноважне одлуке се могу донети уколико је на седници присутна већина
изабраних чланова УО ЗСиК РСБ.
Члан 7.
Рад УО ЗСиК РСБ је јаван.
У раду УО ЗСиК РСБ могу учествовати сви присутни на седници, а у
одлучивању и доношењу одлуке учествују само чланови УО ЗСиК РСБ.
Члан 8.
Сви чланови присутни на седницама УО ЗСиК РСБ имају прво да поставе
питање и на исто добију одговор председавајућег, а у немогућности због
прибављања доказа да се на самој седници да одговор, УО ЗСиК РСБ је дужан да
одговор у писаној форми достави у року од 8 (осам) дана.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Тумачење овог Пословника даје УО ЗСиК РСБ, на писани захтев члана ЗСиК
РСБ.
Члан 10.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења од стране Управног одбора
ЗСиК РСБ.
УПРАВНИ ОДБОР ЗСиК РС БЕОГРАДА
Председник
Зоран Тијанић, с.р.
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