РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 45/1-2
Београд, 27.03.2018. 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 четрнаесту редовну седницу
Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту
предлажем следећи

1.

Усвајање записника са тринаесте редовне седнице, одржане 23.12.2017.
 Верификација одлука са електронске седнице од 24.01.2018.
 Верификација одлука са електронске седнице од 20.02.2018.
 Верификација одлука са електронске седнице од 26.02.2018.
 Верификација одлука са електронске седнице од 1.03.2018.

2. Верификација извештаја са редовних, накнадних и поправних зимских семинара за
судије и контролоре свих степена такмичења
3. Разматрање предлога Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС о расподели бодова
на основу стручног рада за редовни зимски семинар судија и контролора (у складу
са одредбама Одлуке о начину утврђивања ранг листа судија и контролора)
4. Организација и спровођење летњег едукативног кампа за судије и контролоре у
2018. години
 Време и место одржавања кампа
 Услови учешћа на кампу
 Стручне теме и предавачи (рокови за израду, рецензија)
 Комисија и руководство кампа
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду радних тела УО ЗСиК РСС у 2017. години
 Комисије за праћење суђења
 Стручно лекторске комисије
 Комисије за међународну сарадњу
 Дисциплинске комисије
 Здравствене комисије
 Комисије за маркетинг
6. Информација о међународним активностима

7. Информација о активностима окружних и градских заједница судија и контролора
у 2017. години (провера испуњености нормативних обавеза)
 Одржавање годишњих извештајних скупштина
 Спровођење курсева за нове судије и помоћне судије
8. Извештај о утрошку наменских средстава пренетих регионалним заједницама
судија и контролора у 2017. години (ЗСиК РСВ, ЗСиК РСБ, ЗСиК РСЦС, ЗСиК РСКиМ)
9. Припрема за одржавање редовне годишње Скупштине ЗСиК РСС
 Утврђивање предлога Извештаја о раду у 2017. години
 Утврђивање предлога Финансијског извештаја за 2017. годину
 Утврђивање предлога Плана рада за 2018. годину
 Утврђивање Плана прихода и расхода у 2018. години
 Информација о раду Надзорног одбора ЗСиК РСС у 2017. години


Утврђивање предлога измена општих аката ЗСиК РСС
 Статут ЗСиК РСС
 Правилник о категоризацији рукометних судија и конролора

10. Доношење одлуке о исплатама
 Решавање по поднетим захтевима судија Бранка Радаковића, Николе
Бакмаза и Данијела Тривковића за повраћај чланарине за зимски семинар
11. Информација о извршеном осигурању чланова Заједнице
12. Извештај о уплати годишње чланарине за 2018. годину редовних и придружених
чланова Заједнице
13. Текућа питања, пошта

Седница која је претходно била сазвана за 24.03.2018. год, па отказана због
временских прилика, биће одржана у Београду, хотел ''М Бест Вестерн'', ул. Булевар
Ослобођења бр. 56А, у УТОРАК, 3. априла 2018. године, са почетком од 16.30 часова.
Спортски поздрав!
Председник
Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
Достављено:








Госп. Божидару Ђурковићу, председнику Управног одбора РСС
Госп. Мазламу Џемаилоском, в.д. генералног секретара РСС
Госп. Синиши Лазићу, председнику Скупштине ЗСиК РСС
Госп. Здравку Адамовићу, председнику Надзорног одбора ЗСиК РСС
Госп. Мартону Фабијану, председнику Управног одбора ЗСиК РСВ
Госп. Душану Војводићу, председнику Дисциплинске комисије ЗСиК РСС
Г-ђи Бранки Марић, председнику Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС

