РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 148/1
Београд, 14.11.2016. год.

Сходно овлашћењу из члана 5. став 1 Пословника о раду Управног одбора ЗСиК
РСС, а у вези са чланом 57. Статута ЗСиК РСС, сазивам пету редовну седницу Управног
одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту предлажем
следећи

1.

Усвајање записника са четврте редовне седнице, одржане 22.10.2016.

2. Извештај са летњег едукативног кампа ''Шумарице 2016''
 Прва смена - младе судије (извештај СтЛК ЗСиК РСС)
 Друга смена - контролори и судије СРЛС (извештај КзПС ЗСиК РСС)
 Извештај са полагања испита за регионалне категорије судија и контролора
3. Разматрање предлога Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС о расподели бодова
судијама и контролорима на основу стручног рада и ангажованости (за летњи камп
и јесење семинаре) (сходно одредбама Одлуке о начину сачињавања ранг листа
судија и контролора)
4. Припремне радње за организацију зимског семинара уочи почетка пролећног дела
сезоне
 Тестирање судија из познавања Правила игре (теоретски тест) (утврђивање
процента успешности за пролаз на тесту)
 Провера физичке припремљености (утврђивање норми)
 Редовни зимски семинар судија и контролора првог степена такмичења
 Утврђивање Програма и сатнице семинара
 Именовање Испитне комисије за семинар Супер лиге
 Редовни зимски семинари судија и контролора другог, трећег и четвртог
степена такмичења, и лига млађих категорија
 Термини и места одржавања семинара
 Програми и сатнице семинара
 Именовање испитних комисија за регионалне семинаре (Север,
Центар, Запад, Исток)
 Утврђивање износа чланарине за семинар
5. Међународне активности
6. Доношење одлуке о исплатама
7. Спровођење поступка набавке судијске опреме за судије другог, трећег и четвртог
степена такмичења
8. Доношење одлуке о осигурању чланова ЗСиК РСС
9. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Београду, просторије Рукометног савеза Србије (сала
за састанке), ул. Тошин бунар 272, у СУБОТУ, 19. новембра 2016. године, са почетком од
11.00 часова.
Спортски поздрав!

Председник Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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