РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 60/1
Београд, 28.04.2017. 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 осму редовну седницу Управног
одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту предлажем
следећи

1.

Усвајање записника са седме редовне седнице, одржане 25.03.2017.

2. Верификација резултата накнадног тестирања судија (допунски рок)
3. Доношење одлуке о начину спровођења активности ради обезбеђивања услова за
утврђивање посебне ранг листе судија и контролора другог степена такмичења за
сезону 2016/2017 (према учинку у такмичењу Првих лига Север, Центар, Запад и
Исток)
4. Летњи едукативни камп ''Шумарице 2017''
 Утврђивање стручних тема и предавача
 Утврђивање Програма рада на кампу
5. Организација испита за категорије
 Именовање Испитне комисије за полагање категорија за судије
 Именовање Испитне комисије за полагање категорија за контролоре
6. Припремне радње за организацију семинара уочи почетка сезоне 2017/2018
 Тестирање међународних судија (обавеза према ЕХФ-у)
 Редовни јесењи семинар судија и контролора првог степена такмичења
 Утврђивање термина одржавања семинара
 Редовни јесењи семинари судија и контролора другог, трећег и четвртог
степена такмичења, и лига млађих категорија
 Утврђивање термина одржавања семинара
7. Информација о међународним активностима
 Програм ''млади европски судија''
8. Доношење одлуке о исплатама

9. Информација о спроведеним радњама ради штампања књиге ''Правила рукометне
игре''
10. Припрема за одржавање редовне годишње Скупштине ЗСиК РСС
 Утврђивање предлога измена и допуна општих аката ЗСиК РСС
 Статут ЗСиК РСС (утврђивање предлога после спрводене јавне
расправе)
 Правилник о категоризацији рукометних судија и контролора
(утврђивање предлога после спроведене јавне расправе)
11. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Београду, хотел ''М Бест Вестерн'', ул. Булевар
Ослобођења 56А, у ПЕТАК, 5. маја 2017. године, са почетком од 16.00 часова.
Спортски поздрав!
Председник Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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