РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 79/1
Београд, 15.04.2019. 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 двадесету редовну седницу Управног
одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту предлажем
следећи

1.

Усвајање записника са деветнаесте редовне седнице, одржане 8.02.2019.
 Верификација одлука Одбора за хитна питања од 19.02.2019, 6.03.2019,
13.03.2019, 18.03.2019, 20.03.2019, 26.03.2019, 10.04.2019

2. Именовање чланова радних тела Управног одбора:
 Стручно лекторске комисије (после оставке председника комисије)
 Дисциплинске комисије (после закључака по извештају о раду комисије)
3. Организација и спровођење летњег едукативног кампа за судије и контролоре у
2019. години
 Време и место одржавања кампа
 Услови учешћа на кампу
 Стручне теме и предавачи (рокови за израду, рецензија)
 Комисија и руководство кампа
4. Верификација извештаја:
 Са редовних зимских семинара за судије и контролоре другог, трећег и
четвртог степена такмичења и лига млађих категорија
 Са накнадног и поправног зимског семинара за судије и контролоре свих
степена такмичења
 Доношење одлука и закључака о статусу судија и контролора који нису
испунили услове за обављање дужности
5. Решавање по поднетим статусним захтевима и молбама судија и контролора
6. Припремне радње за одржавање редовне годишње Скупштине ЗСиК РСС
 Утврђивање предлога Извештаја о раду ЗСиК РСС у 2018. години
 Разматрање предлога организационо квантитативно квалитативне
структуре Заједнице (предлог за измене и допуне Статута ЗСиК РСС)
7. Информација о међународним активностима

8. Доношење одлуке о исплатама
9. Верификација приспелих општих и посебних аката територијалних заједница
 Информација о приспелим извештајима верификатора са одржаних
изборних седница скупштина територијалних заједница
10. Текућа питања, пошта

Седница ће бити одржана у Новом Саду, хотел ''Нови Сад'', ул. Булевар Јаше Томића
бр. 1, у СУБОТУ, 20. априла 2019. године, са почетком од 11.00 часова.
Спортски поздрав!
Председник
Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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