
RVAČKI SAVEZ SRBIJE 
BEOGRAD 

 
Na osnovu članova 36 i 43. Satuta Rvačkog saveza Srbije, i člana 5. Pravilnika o radu 

stalnih, povremenih komsija i ostalih oblika udruživanja Rvačkog saveza Srbije, Sudijska komisija 
Rvačkog saveza Srbije, donosi 
 

PRAVILNIK O RADU 
SUDIJSKE KOMISIJE RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 

 
Član 1. 

Ovim Pravilnikom o radu, Sudijske komisije Rvačkog saveza Srbije ( u daljem tekstu: Komisija) 
utvrđuje se sledeće: 

1.  broj članova Komisije, 
2. način izbora predsednika i članova Komisije, 
3. uslovi rada Komisije, 
4. način donošenja Pravila o radu Komisije, 
5. delokrug rada Komisije, 
6. način rada komisije. 

 
Član 2. 

Broj članova 
Komisije se sastoji od Predsednika Komisije i dva člana. 

 
Član 3. 

Način izbora predsednika i članova 
Predsednika Komisije bira Predsedništvo Saveza. Izabrani Predsednik Komisije, bira dva člana 

komisije, koje daje preko Potpredsednika za domaći program Predsedništvu na verifikaciju. Predsedništvo 
Saveza vrši verifikaciju članova Komisije. Predsednik Komisije može u toku mandata zameniti drugim 
članom, neaktivne članove, o čemu obaveštava Potpredsednika za domaći program i Predsedništvo Saveza, 
koje verifikuje zamenu članova komisije. 
 

Član 4. 
Uslovi rada 

Komisija za potrebe svog rada koristi Stručnu službu Saveza, kancelarijski prostor i opremu Saveza. 
 

Član 5. 
Način donošenja Pravila o radu komisije 

Komisija samostalno donosi Pravilnik o radu. Pravilnik o radu komisije ne može biti u suprotnosti 
sa Statutom i ostalim normativnim aktima Saveza. Pravila o radu komisije, dostavljaju se preko Predsednika 
za domaći program, Predsedništvu Saveza na verifikaciju. 

 
Član 6. 

Delokrug rada komisija 
Osnovi poslovi i radni zadaci Sudijske komisije Rvačkog saveza Srbije su sledeći: 

1) Predlaže Potpredsedniku za domaći program četvorogodišnji program rada Sudijske komisije 
(odnosno do kraja Olimpijskog ciklusa), koji usvaja Predsedništvo Saveza, 

2) Predlaže Potpredsedniku za domaći program godišnji program rada Sudijske komisije sa 
finansijskim pokazateljima, koji usvaja Predsedništvo Saveza,, 

3) Za svaku godinu priprema Izveštaj o radu i jednom za olimpijski ciklus, koje dostavlja 
Potpredsednika za domaći program. Godišnji i četverogodišnji Izveštaj o radu usvaja Predsedništv 
Saveza, 

4) Predlaže Pravilnik o radu Sudijske komisije, 
5) Predlaže Pravilnik o polaganju za sudijska zvanja i Pravilnik o licenciranju sudija- Pravilnike 

dostavlja Podpredsedniku za domaći program koji predlaže Predsedništvu na usvajanje, 
6) U saradnji sa Zborom sudija najmanje jednom godišnje organizuje seminar za sudije, 
7) Izdaje godišnje licence sudijama, 



8) Predlaže raspored delegiranih sudija za međunarodna takmičenja. Predlog dostavlja Podprdsedniku 
za domaći program koji dostavlja na verifikaciju Predsedništvu Saveza , 

9) Na zahtev organizatora domaćih takmičenja (ekipnih i pojedinačnih) kao i međunarodnih 
takmičenja u organizaciji Saveza, delegira potreban broj sudija, 

10) Imenuje Komesara za delegiranje sudija. U pravilu Komesar za suđenje je i Predsednik sudijske 
komisije RSS, 

11) Priprema za Predsedništvo sve materijale vezano za sudijska pitanja, 
12) Radi i ostale poslove po nalogu Potpredsednika saveza za domaći program, Predsednika Saveza i 

Predsedništva Saveza. 
 

Član 7. 
Način rada komisije 

Komisija radi na sednicama. Da bi komisija mogla da radi potrebno je prisustvo najmanje 2 člana 
komisije, od kojih je jedan obavezno Predsednik komisije. Odluke komisije su punovažne ako za tu odluku 
glasa najmanje 2 člana komisije. 

U slučaju hitnosti donošenja pojedinih odluka Predsednik komisije može održati telefonsku sednicu. 
Zapisnik sa telefonske sednice mora u roku od 3 dana (e-meilom ili faksom) dostaviti članovima Komisije i 
Kancelariji RSS. 
 

Član 8. 
Pravilnik je usklađen sa Statutom Saveza i ne može biti u suprotnosti sa njim, kao ni sa 

Poslovnikom o radu Predsedništva i Pravilnikom o radu stalnih, povremenih komisija i ostalih oblika 
udruživanja.  

U slučaju određenih nejasnoća i suprotnosti Statuta i Poslovnika o radu Predsedništva i ovog 
Pravilnika, obavezno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Predsedništva odnosno Statuta. 
 

Član 9 
Komisija samostalno pokrećem incijativu za izmene i dopune Pravilnika o radu Komisije. Izmene i 

dopune dostavljaju se Predsedništvu Rvačkog Saveza Srbije na verifikaciju. 
 

Član 10 
Ovaj Pravilnik o radu Stručne komisije Rvačkog Saveza Srbije, stupa na snagu 8 dana od dana 

donošenja na sednici Predsedništva Rvačkog Saveza Srbije i objavljuje se na veb sajtu RSS. 
 

U Beogradu, 22.12.2010. g. 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE: 
______________________ 

/Danji Karolj) 
 
 
 
 
 

Predsedništvo Rvačkog saveza Srbije na osnovu člana 36. Statuta Rvačkog saveza Srbije i člana 5. 
Pravilnika o radu komisija i ostalih oblika organizaovanja u RSS, na svojoj 26. sednici održanoj 22.12.2010. 
g. dalo je saglasnost na Pravilnik o radu Sudijeks komisije. 
 
 

PREDSEDNIK SAVEZA: 
_____________________ 

Trajković Željko, prof 
 
 


