РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 202/1
Београд, 14.11.2018. 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 осамнаесту редовну седницу
Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту
предлажем следећи

1.

Усвајање записника са шеснаесте редовне седнице, одржане 21.08.2018. и
седамнаесте ванредне седнице одржане 2.09.2018.
 Верификација одлука са електронске седнице Управног одбора ЗСиК РСС
од 11.09.2018.
 Верификација одлука Одбора за хитна питања од 27.09.2018.

2. Разматрање питања примене Правилника о категоризацији рукометних судија и
контролора и Одлуке о сачињавању ранг листа судија и контролора у редовним
првенственим такмичењима
3. Решавање по поднетим статусним захтевима и молбама судија и контролора
4. Разматрање предлога Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС (сходно одредбама
Одлуке о начину сачињавања ранг листа судија и контролора)
 Расподела бодова судијама и контролорима на основу стручног рада (за
летњи камп и јесење семинаре)
 Расподела бодова судијама и контролорима на основу ангажованости (за
летњи камп)
5. Стручно педагошки рад са младим судијама
 Доношење одлуке о организацији и начину спровођења зимског
едукативног кампа за младе и перспективне судије
6. Припремне радње за организацију редовног љзимског семинара судија и
контролора уочи почетка пролећног дела сезоне
 Утврђивање термина одржавања семинара првог степена такмичења
o Расписивање конкурса и одређивање услова за техничку
организацију семинара





o Утврђивање стручних тема и предавача
o Именовање испитне комисије
Утврђивање термина одржавања семинара другог, трећег и четвртог
степена такмичења и лига млађих категорија
o Утврђивање термина и места одржавања семинара
o Именовање испитних комисија за регионалне семинаре (Север,
Центар, Запад и Исток)
Утврђивање износа чланарине за семинар

7. Информација о међународним активностима
8. Доношење одлуке о исплатама
9. Доношење одлуке о начину и роковима за уплату годишње чланарине за 2019.
годину
 Утврђивање начина прибављања личних података редовних чланова ЗСиК
РСС о месту сталног пребивалишта или привременог боравишта ради
ажурирања података у матичној и базичној евиденцији
10. Доношење одлуке о осигурању чланова ЗСиК РСС
11. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Београду, хотел ''М Бест Вестерн'', ул. Булевар
Ослобођења бр. 56А, у СУБОТУ, 24. новембра 2018. године, са почетком од 10.00 часова.
Спортски поздрав!
Председник
Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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Госп. Владиславу Крсмановићу, председнику Скупштине РСС
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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

