РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Скупштина
Број: 121/1
Београд, 20.11.2020. год.

ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. години
НА НИВОУ ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС
Сходно Одлуци Скупштине Рукометног савеза Србије бр. 643-4 од 19.11.2020. године, а на
основу члана 49. став 1 тачка 6. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, Скупштина Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је, на четвртој
редовној седници одржаној 16. јуна 2019. године у Новом Саду, те на петој редовној
седници одржаној 14. јуна 2020. године у Београду, донела одлуку о расписивању избора
за представнике - делегате у Скупштини Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, и утврдила начела за одређивање начина и рокова за спровођење избора на нивоу
територијалних заједница судија и контролора, те је према закључку Скупштине ЗСиК РСС,
а после доношења одлуке Скупштине РСС о расписивању избора на свим нивоима у
рукометној организацији, председник Скупштине ЗСиК РСС извршио консолидацију и
орочавање термина за спровођење изборних активности у оквиру судијске организације, и
то:
Изборне активности на нивоу општинских и градских заједница судија и
контролора (Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Сомбор, Кула - Црвенка, Бачка Паланка,
Врбас, Жабаљ, Аранђеловац - Топола, Јагодина, Бор, Лесковац) треба да буду
спроведене најкасније до 10. децембра 2020. године,
Изборне активности на нивоу окружних заједница судија и контролора (окрузи
Јужнобанатски, Средњебанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Западнобачки,
Јужнобачки, Сремски, Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски,
Шумадијски, Поморавски, Зајечарски, Борски, Златиборски, Моравички, Рашки,
Расински, Топлички, Пчињски, Јабланички, Нишавски, Пиротски), те ЗСиК РС
Београда треба да буду спроведене најкасније до 20. децембра 2020. године,
Изборне активности на нивоу међуокружних и покрајинских заједница судија и
контролора (ЗСиК РС Косова и Метохије, ЗСиК РС Војводине, ЗСиК РС Централне
Србије) треба да буду спроведене најкасније до 30. децембра 2020. године,
Изборне активности на нивоу Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије треба у целости да буду спроведене најкасније до 15. јануара 2021. године
(према одлуци Скупштине РСС).
Приликом одржавања изборних скупштина на нивоу територијалних заједница судија и
контролора од правне сврсисходности је:
Квалитетно верификовати мандате делегата скупштине, како би процес
одлучивања о свим питањима на скупштини био пуноважан;
Извршити анализу рада заједнице, која подразумева расправу по писаном
извештају о раду органа одређене територијалне заједнице судија и контролора у
претходном мандатном периоду,
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На основу извештаја надзорног одбора, извршити анализу усклађености одлука
претходног руководства скупштине са Статутом или Правилником (у зависности од
правне форме територијалне заједнице), као и анализу материјалног и
финансијског пословања заједнице.
Ради извршења контроле испуњености услова у погледу легитимног спровођења изборних
активности у оквиру територијалних заједница судија и контролора, Скупштина Заједнице
судија и контролора РСС је именовала Изборну комисију у следећем саставу:
Синиша Лазић, из Косовске Митровице
(lazicrss@yahoo.com)
Зоран Ђуричић, из Раље
(kosmaj1@mts.rs)
Владимир Живковић, из Ниша
(jovnik.zivkovic@gmail.com)
Владимир Јовандић, из Панчева
(vlada03@gmail.com)
Зоран Тијанић, из Београда
(zorantijanic@gmail.com)
Бобан Благојевић, из Јагодине
(blagojevic76@gmail.com)
Бориша Милосављевић, из Бешке
(borisabeska@gmail.com)
Право и обавеза чланова Изборне комисије је да изврше преглед радног материјала за
седнице скупштина територијалних заједница, те да благовремено укажу на евентуалне
недостатке и пропусте.
Непосредну контролу спровођења самих изборних седница на нивоу територијалних
заједница судија и контролора врше ВЕРИФИКАТОРИ, према распореду задужења који
одреди Управни одбор ЗСиК РСС у складу са одредбама члана 48. став 1 Статута ЗСиК РСС,
односно Посебне одлуке о контроли спровођења изборних активности, те да у тој прилици,
уколико је то потребно, обезбеде легитимност изборног поступка тако што ће указати на
потребно чињење, односно нечињење у вези примене Статутарних одредби, односно да
обезбеде да изборни поступак буде спроведен на правно ваљан начин.
Скупштина је обавезала Изборну комисију да, по спроведеним изборним активностима на
нивоу територијалних заједница судија и контролора, сачини писани извештај и исти
поднесе Скуштини Заједнице судија и контролора РСС на увид, приликом одржавања
изборне седнице Скупштине ЗСиК РСС.
* * *
Да би изборни процес на нивоу територијалних заједница судија и контролора био
легитимно спроведен, територијалне заједнице судија и контролора (општинске, градске,
окружне, међуокружне и покрајинске), без изузетака, морају да:
Мандат делегата у скупштини верификују само оним члановима који кумулативно
испуњавају све услове предвиђене Статутом у погледу статуса и имају обавезно
плаћену годишњу чланарину за текућу календарску годину (списак редовних и
придружених чланова ЗСиК РСС са плаћеном чланарином за 2020. годину је дат у
прилогу),
Благовремено известе Изборну комисију (све чланове понаособ на личне адресе за
електронску пошту), о тачном термину одржавања изборних скупштина, и доставе
у прилогу припремљени одговарајући радни материјал за изборну скупштину,
После одржаних изборних скупштина, а најкасније у року од 3 (три) дана, доставе
извештај о одржаним скупштинама (у форми записника са скупштине, оверен
печатом територијалне заједнице судија и контролора, и потписима записничара,
два оверача записника и председавајућег скупштине), као и имена и презимена
делегата у скупштинама свих непосредно виших територијалних заједница судија
и контролора, те Скупштини Заједнице судија и контролора РСС (са контакт
подацима који укључују и личне адресе делегата за електронску пошту, као и
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шифру члана РСС); У прилогу је, такође, обавезно доставити одлуку надлежног
органа припадајућег територијалног рукометног савеза о правном статусу
заједнице у оквиру тог савеза (да ли је заједница у статусу правног лица, огранка
или секције при припадајућем савезу). Територијалне заједнице које имају статус
правног лица дужнe су да приложе и Решење о упису у Националну евиденцију (која
се води при Заводу за спорт и медицину спорта РС).
* * *
Изборна Скупштина ЗСиК РСС биће сазвана уз достављене позиве новоизабраним
представницима у Скупштини у року од најкасније 7 дана од дана одржавања последње
скупштине територијалне заједнице, у складу са Пословником о раду Скупштине ЗСиК РСС
Овлашћени предлагачи доставиће изборној комисији кадровске предлоге најкасније 7
(седам) дана пре одржавања изборне скупштине ЗСиК РСС
Кандидати за инокосне органе ЗСиК РСС морају да испуњавају услове из Статута ЗСиК РСС
(председник Скупштине, председник Управног одбора, председник Надзорног одбора).
Предложени кандидати за место инокосног органа на позицији председника Управног
одбора ЗСиК РСС треба да најкасније три дана пре одржавања изборне скупштине доставе
изборној комисији план рада заједнице за четворогодишњи мандатни период, у
електронском облику.
На изборној седници Скупштине Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије
неће бити верификовани мандати представника - делегата територијалних заједница
судија и контролора (окружних и градских заједница судија и контролора), уколико
територијална заједница судија и контролора није спровела изборне активности у напред
наведеним роковима и по напред наведеним процедурама.
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Председник
СИНИША ЛАЗИЋ, с.р.
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