РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
У П Р А В Н И О Д Б О Р
Број: 133/1
Београд, 2.07.2019. 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 двадесет прву редовну седницу Управног одбора
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и за исту предлажем следећи

1.

Усвајање записника са двадесете редовне седнице, одржане 20.04.2019.
 Верификација одлука Управног одбора са електронске седнице од 6.06.2019.
 Верификација одлука Одбора за хитна питања од 7.05.2019, 8.05.2019, 11.05.2019,
20.05.2019, 12.06.2019, 19.06.2019.

2.

Организација и спровођење летњег едукативног кампа ''Шумарице 2019''
 Верификација стручних тема и предавача
 Утврђивање Плана рада на кампу
 Комисија и руководство кампа

3.

Организација испита за категорије
 Именовање Испитне комисије за полагање категорија за судије
 Именовање Испитне комисије за полагање категорија за контролоре

4.

Разматрање и усвајање предлога Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС о расподели бодова
на основу стручног рада за редовнe јесење и зимске семинаре судија и контролора и летњи
едукативни камп за судије и контролоре односно зимски позивни камп за младе судије (у
складу са одредбама Одлуке о начину утврђивања ранг листа судија и контролора)

5.

Утврђивање ранг листа судија и контролора за сезону 2018/2019 (на основу извештаја
Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС):

6.

Усвајање посебних аката ЗСиК РСС (измене и допуне):
 Упутство за вршење контроле суђења за сезону 2019/2020
 Образац контроле
 Упутство за верификацију контрола за сезону 2019/2020
 Именовање регионалних комисија за праћење суђења (Север, Центар,
Запад, Исток)
 Образац за верификацију контрола
 Образац бодовања за ранг листе судија и контролора
 Образац за евиденцију оцена контролора
 Образац за израчунавање просечне оцене судија (по контролама)

7.

Припремне радње за организацију семинара уочи почетка сезоне 2019/2020
 Тестирање међународних судија (обавеза према ЕХФ-у)
 Редовни јесењи семинар судија и контролора првог степена такмичења
 Утврђивање термина и места одржавања семинара
 Утврђивање Програма и сатнице семинара
 Именовање Испитне комисије за семинар Супер лиге
 Редовни јесењи семинари судија и контролора другог, трећег и четвртог степена
такмичења и лига млађих категорија
 Утврђивање термина и места одржавања семинара
 Утврђивање програма и сатница семинара





Именовање испитних комисија за регионалне семинаре (Север, Центар,
Запад и Исток)
Чланарина за семинаре

8.

Утврђивање листа судија и контролора за такмичарску сезону 2019/2020
 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

9.

Утврђивање предлога за избор помоћника директора за судијска питања у редовним
лигашким такмичењима

10. Решавање по поднетим статусним захтевима и молбама судија и контролора
11. Информација о актуелним поступцима који се воде пред Дисциплинском комисијом ЗСиК
РСС
12. Информација о међународним активностима
 Информација о ЕХФ листама судија за сезону 2019/2020 (приспело писмо ЕХФ)
 Извештај са курса за ИХФ судије
 Регионална СЕХА лига (предлог за сезону 2019/2020)
13. Доношење одлуке о исплатама
14. Текућа питања, пошта
Седница ће бити одржана у Београду, просторије Рукометног савеза Србије
(конференцијска сала), ул. Тошин Бунар бр. 272, у УТОРАК, 9. јула 2019. године, са почетком од
17.30 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
Госп. Душану Стојковићу, председниу Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС
Госп. Слободану Вишекруни, председнику Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС
Госп. Мартону Фабијану, председнику Комисије за праћење суђења Север
Госп. Зорану Тијанићу, председнку Комисије за праћење суђења Центар
Госп. Милану Ракићу, председнику Комисије за праћење суђења Исток - Запад

