РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 140/1
Београд, 11.08.2017. 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 десету редовну седницу Управног
одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту предлажем
следећи

1.

Усвајање записника са девете редовне седнице, одржане 15.07.2017.
 Верификација одлука са електронске седнице од 29.07.2017.
 Верификација одлука са електронске седнице од 14.08.2017.

2. Извештај са летњег едукативног кампа ''Шумарице 2017''
 Прва смена - младе судије (извештај сталне комисије кампа)
 Друга смена - контролори и судије СРЛС (извештај КзПС ЗСиК РСС)
 Извештај са полагања испита за регионалне категорије судија и регионалне
и националне категорије контролора (испитна комисија)
3. Доношење одлуке о предлогу за закључивање облигационог Уговора са Рукометним
савезом Србије (принадлежности за ангажовање судија и контролора у редовним
првенственим такмичењима, лигама млађих категорија и куп такмичењу)
4. Решавање по приговору судије Ненада Николића на ранг листу судија Супер лиге
(А листа) за претходну сезону (2016/2017)
5. Утврђивање листа судија и контролора за такмичарску сезону 2017/2018
 Супер рукометне лиге Србије (основна листа А и Б првог степена
такмичења)
 Првих рукометних лига Србије (основна листа другог степена такмичења)
 Других рукометних лига Србије (основна листа трећег степена такмичења)
 Трећих рукометних лига Србије (основна листа четвртог степена
такмичења)
 Остала такмичења (лиге млађих категорија подручја Север, Центар, Запад и
Исток)
 Куп такмичења на државном нивоу
 Куп такмичења на регионалном нивоу
6. Утврђивање предлога за избор помоћника директора за судијска питања у
редовним лигашким такмичењима

7. Информација о међународним активностима
8. Доношење одлуке о исплатама
9. Доношење одлуке о реосигурању редовних чланова ЗСиК РСС
10. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Новом Саду, хотел ''Нови Сад'', ул. Булевар Јаше Томића
бр. 1, у ПЕТАК, 25. августа 2017. године, са почетком од 16.30 часова.
Спортски поздрав!
Председник Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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