РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 22/1
Београд, 3.02.2019. 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 деветнаесту редовну седницу
Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту
предлажем следећи

1.

Усвајање записника са осамнаесте редовне седнице, одржане 24.11.2018.
 Верификација одлука Одбора за хитна питања од 7.12.2018, 14.12.2018,
20.12.2018, 29.12.2018, 3.01.2019, 17.01.2019, 21.01.2019

2. Извештај са зимског позивног едукативног кампа за национални програм младих
судија
 Информација о успостављеном започињању Програма централног
менторства
 Разматрање питања успостављања менторског рада на регионалним
нивоима
3. Утврђивање начина организације и спровођења летњег едукативног кампа за судије
и контролоре у 2019. години
4. Верификација извештаја са редовног зимског семинара за судије и контролоре
првог степена такмичења (А и Б листа)
 Доношење одлуке о променама у саставима испитних комисија и предавача
на регионалним зимским семинарима
 Доношење одлуке о терминима накнадних и поправних зимских семинара
 Именовање испитних комисија и распореда активности за
накнадне и поправне семинаре
 Утврђивање места и времена одржавања накнадних и поправних
зимских семинара
 Утврђивање износа чланарине за накнадни и поправни зимски
семинар
5. Решавање по поднетим статусним захтевима и молбама судија и контролора
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду радних тела УО ЗСиК РСС у 2018. години
 Комисије за праћење суђења
 Стручно лекторске комисије
 Комисије за међународну сарадњу





Дисциплинске комисије
Здравствене комисије
Комисије за маркетинг

7. Припремне радње за одржавање редовне годишње Скупштине ЗСиК РСС
 Утврђивање предлога Плана рада за 2019. годину
 Утврђивање предлога Плана прихода и расхода у 2019. години
 Информација о раду Надзорног одбора ЗСиК РСС у 2018. години
 Разматрање предлога организационо квантитативно квалитативне
структуре Заједнице
8. Информација о међународним активностима
9. Доношење одлуке о успостављању видео документационог центра ЗСиК РСС и
интернет портала затвореног типа за потребе едукације судија и контролора
10. Доношење одлуке о исплатама
11. Информација о извршеном осигурању чланова Заједнице
12. Извештај о уплати и овери годишње чланарине за 2019. годину редовних и
придружених чланова Заједнице
13. Верификација приспелих општих и посебних аката територијалних заједница
 Информација о приспелим извештајима верификатора са одржаних
изборних седница скупштина територијалних заједница
14. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Београду, хотел ''М Бест Вестерн'', ул. Булевар
Ослобођења бр. 56А, у ПЕТАК, 8. фебруара 2019. године, са почетком од 15.00 часова.
Спортски поздрав!
Председник
Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

Достављено:








Госп. Владиславу Крсмановићу, председнику Скупштине РСС
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. Душану Војводићу, председнику Дисциплинске комисије ЗСиК РСС
Г-ђи Бранки Марић, председнику Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС

