На основу одредаба члана 10. став 4. алинеја 2. Правилника о раду
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине и члана 10.
став 4. алинеја 2. Пословника о раду Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Војводине, Изборна Скупштина ЗСиК РСВ на седници
одржаној дана 05.05.2009. године након спроведене јавне расправа донела
је пречишћен текст:
ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине (у
даљем тексту: Скупштина), ради на основу одредаба Пословника о раду
Скупштине Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине (у
даљем тексту: ЗСиК РСВ).
Члан 2.
Овим Пословником утврђују се правила за рад Скупштине, начин
остваривања права и дужности чланова Скупштине, начин рада Скупштине,
поступак усаглашавања ставова, овлашћења и дужности Председавајућег,
као и друга питања, која су од интереса за рад Скупштине и њених радних
тела.
Члан 3.
За припремање седнице Скупштине и спровођење одлука, закључака
и ставова Скупштине непосредно је одговоран Управни одбор ЗСиК РСВ.
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ
Члан 4.
Делегат Скупштине остварује права и дужности у Скупштини
утврђене Правилником о раду ЗСиК РСВ и овим Пословником.
Делегат Скупштине стиче права и дужности верификацијом мандата
на Изборној седници Скупштине ЗСиК РСВ или на други начин предвиђен
Правилником о раду ЗСиК РСВ.
Члан 5.
За свој рад делегат Скупштине одговара Скупштини.
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Члан 6.
Делегат Скупштине има права да на седници Скупштине учествује у
расправи о питањима која су у надлежности Скупштине, да подноси
предлоге за доношење општих аката, као и амандмане за предложена
документа, да предлаже претресање питања од интереса за унапређење
рада ЗСиК РСВ и рукомета у опште и формулације закључака и ставова
Скупштине.
Члан 7.
Делегат Скупштине има права да поставља питања која се односе на
рад ЗСиК РСВ и њених органа.
На питања која су постављена на седници, по правилу одговара се на
истој седници.
Члан 8.
Делегат Скупштине има права да буде информисан о питањима која
треба да познаје, ради вршења функција члана Скупштине, а објашњења и
обавештења да тражи од Председника Скупштине или Председавајућег.
Члан 9.
Делегат Скупштине је дужан да ради на остваривању ставова и
закључака Скупштине.
Члан 10.
У раду Скупштине могу да учествују и други позвани на седницу, али
без права одлучивања.
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Члан 11.
Седница Скупштине се сазива на начин који је утврђен чланом 10.
Правилника о раду ЗСиК РСВ.
Позив и радни материјал за Скупштину, Председник Скуштине ЗСиК
РСВ, доставља најкасније 7 (седам) дана пре њеног одржава. Изузетно,
радни материјал може да се пошаље у краћем року, али не краћем од 5
(пет) дана.
Председник Скупштине је дужан да Скупштину обавести о разлозима
закаснеле припреме радног материјала, уколико до кашњења дође.
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Члан 12.
После отварања Изборне седнице Скупштине, на предлог
досадашњег председника ЗС РСВ бира се радно председништво од 3 (три)
члана.
Члан 13.
После избора и конституисања радног председништва Скупштина, на
предлог радног председништва бира :
- верификациону комисију,
- записничара и
- два оверивача записника.
Члан 14.
Радно председништво, води рачуна о одвијању Изборне седнице у
складу с одредбама Правилника о раду ЗСиК РСВ и овог Пословника, као и
о одржавању реда на седници.
ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА И ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ
Члан 15.
Верификациона комисија утврђује да ли је избор чланова Скупштине
извршен у складу с одредбама Правилника о раду ЗСиК РСВ и Одлуке о
изборима и подноси предлог Скупштини у вези са верификацијом њихових
мандата.
Верификацију мандата делегата Скупштине врши Скупштина на
основу извештаја Верификационе комисије од 3 (три) члана, коју бира
Скупштина.
Верификациона комисија извештај сачињава на основу остваривеног увида
у приложена овлашћења делегата, која су овлашћења издата од стране
Окружних заједница судија и Заједнице судија Града Новог Сада.
Члан 16.
Записничар сачињава писмени записник са седнице који обавезно
садржи : датум, место и време одржавања седнице, редни број седнице,
имена верификованих мандата представника у Скупштини, имена
присутних и одсутних чланова Скупштине, имена осталих присутних ,
дневни ред седнице, одлуке које су донете и начин и резултат гласања по
коме су донете.
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Члан 17.
Записничар потписује, два оверача записника оверавају записник, који се
доставља члановима Скупштине.
Скупштина усваја записник на првој наредној седници.
Члан 18.
Дневни ред Скупштине предлаже Преседавајући, а утврђује се
већином гласова присутних делегата Скупштине.
Делегат Скупштине може на седници предложити Скупштини, да се
на дневни ред унесе одређено питање, али је обавезан да образложи
хитност, односно неодложност предлога.
Члан 19.
Седницу отвара и њеним радом руководи Председник Скупштине ЗСиК који
је уједно и Председавајући Скупштине. У случају одсутности,
Председавајућег замењује његов заменик или делегат Скупштине кога
одреди Скупштина.
Члан 20.
Скупштина обавља следеће послове и задатке:











Доноси и мења Правилник о раду ЗСиК РСВ
Доноси Пословник о раду Скупштине ЗСиК РСВ
Утврђује програме рада и унапређења ЗСиК РСВ
Расписује изборе за чланове Скупштине ЗСиК РСВ на основу Одлуке
Скупштине РСС
Бира и разрешава Председника Скупштине ЗСиК РСВ
Бира и разрешава Председника и чланове Управног одбора ЗСиК
РСВ на предлог Председника ЗСиК РСВ
Бира и разрешава Председника и чланове Надзорног одбора ЗСиК
РСВ
Разматра, усваја извештај Надзорног одбора ЗСиК РСВ
Утврђује финансијску политику ЗСиК РСВ
Обавља и друге послове у складу са Статутом РСС, Статутом РСВ,
Правилником ЗСиК РСС и овим Правилником
Члан 21.

Скупштина ЗСиК РСВ одлучује о питањима из своје надлежности на
седницама Скуштине.
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Скупштина може доносити одлуке када је на седници присутно више
половине укупног броја делегата Скупштине.
Скупштина све одлуке доноси са више од половине гласова укупног
броја делегата Скупштине.
Уколико на седници Скупштине није присутно више од половине
њених делегата, седница се одлаже и заказује нова седница у року од 15
(петнаест) дана.
Уколико у поновљеном сазиву Скупштине не буде присутно више од
половине укупног броја делегата Скупштине, седница Скупштине се одлаже
за 1 (један) сат. Ако и након одлагања почетка рада Скупштине у времену
од једног сата на Скупштини не буде присутно више од половине укупног
броја делегата Скупштине, Скупштина се одлаже до даљњег или се заказује
ванредна седница Скупштине.
Члан 22.
Присутни на седници не може говорити на седници пре него што
затражи и добије реч од Председавајућег.
Председавајући даје реч према редоследу достављених писмених, а
затим и усмених пријава за дискусију.
Дужина излагања на седници није ограничена, уколико Скупштина о
томе не донесе посебну одлуку.
Члан 23.
Када се на седници расправља о предлозима докумената који су
раније достављени или доступни у службеном гласилу РСВ (званична
Интернет презентација), делегати су по правилу дужни, уколико имају
предлоге, да их предају у писменој форми.
Члан 24.
На седници се претреса свако питање дневног реда пре него што се
одлучује.
Свако питање се претреса све док има пријављених за дискусију.
Претрес закључује Председавајући.
Члан 25.
Приликом сваког излагања учесници у претресу не могу да излазе из
оквира питања које је постављено на дневни ред.
Уколико се говорник, после поновљеног упозорења Председавајућег
удаљава од теме, Председавајући ће му одузети реч.
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Члан 26.
Гласање у Скупштини по правилу је јавно, уколико Скупштина не
одлучи другачије.
Члан 27.
О раду Скупштине ЗСиК РСВ води се записник.
Изворни текст записника трајно се чува у архиви ЗСиК РСВ.
Одлуке и закључке донете на седници Скупштине ЗСиК РСВ који су
од посебног значаја за чланове ЗСиК РСВ, морају се јавно објавити.
Члан 28.
Седнице Скупштине су јавне.
О раду Скупштине јавност се обавештава путем јавних средстава
информисања и на друге начине утврђене Пословником о раду ЗСиК РСВ.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ако поједина питања нису уређена овим Пословником, примењује се
одредбе Правилника о раду ЗСиК РСВ.
Члан 30.
Доношењем овог Пословника престаје да важи Пословник о раду
Скупштине донет на Изборној Скупштини Заједнице судија Рукометног
савеза Војводине 2005. године.
Члан 31.
Пословник ступа на снагу даном доношења на Скупштини ЗСиК РСВ.
Председник Скупштине ЗСиК РСВ
Владимир Николић, с.р.
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