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ЧЧЧЛЛЛАААНННОООВВВИИИМММААА   УУУПППРРРАААВВВНННОООГГГ   ОООДДДБББОООРРРААА   ЗЗЗСССиииККК   РРРСССССС   

 

 

 

 Сходно овлашћењу из члана 2. став 2 Пословника о раду Управног одбора ЗСиК 

РСС, а у вези са чланом 52. став 2 Правилника о удруживању у ЗСиК РСС, сазивам 

једанаесту редовну седницу Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног 

савеза Србије, и за исту предлажем следећи 

 

 

 

 

ДДДНННЕЕЕВВВНННИИИ   РРРЕЕЕДДД   
 

 

1. Усвајање Записника са десете редовне седнице УО ЗСиК РСС, одржане 29.12.2013.год. 

� Верификација одлука са електронске седнице од 21.02.2014. 

 

2. Припрема за одржавање редовне годишње Скупштине ЗСиК РСС 

� Време и место одржавања Скупштине 

� Утврђивање дневног реда Скупштине 

� Извештај о раду ЗСиК РСС за 2013. годину 

� Финансијски извештај за период 1/01/2013 - 31/12/2013 

� Извештај Надзорног одбора ЗСиК РСС 

� План активности ЗСиК РСС у 2014. години 

� План прихода и расхода у 2014. години 

 

3. Допуна извештаја са полагања испита за националну и регионалну категорију судија и 

контролора, одржаног у Крагујевцу, 20.07.2013. год. (према закључцима са седница 

Управног одбора од 5.10.2013. год. и 29.12.2013. год.) 

 

4. Верификација извештаја са редовних, накнадних и поправних зимских семинара за 

судије и контролоре свих степена такмичења 

 

5. Организација и спровођење летњег едукативног кампа за судије и контролоре у 2014. 

години 

� Време и место одржавања кампа 

� Услови учешћа на кампу 

� Стручне теме и предавачи 

� Комисија и руководство кампа 

� Испити за националну и регионалну категорију судија и контролора 

� Полагање испита за нове судије 

 



6. Разматрање предлога Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС о расподели бодова (у 

складу са одредбама Одлуке о начину утврђивања ранг листа судија и контролора): 

� На основу стручног рада за редовни зимски семинар судија и контролора  

� За ангажованост на основу учешћа на летњем едукативном кампу судија 

и контролора 

 

7. Информација о међународним активностима чланова ЗСиК РСС у периоду између две 

седнице УО ЗСиК РСС 

 

8. Доношење Одлуке о исплатама ЗСиК РСС 

 

9. Извештај о уплати годишње чланарине чланова ЗСиК РСС за 2014. годину 

 

10. Текућа питања и пошта 

 
 

 

 

 

Седница ће бити одржана у БЕОГРАДУ, хотел ''Бест Вестерн М'', ул. Булевар 

ослобођења бр.56А, у СУБОТУ, 15. марта 2014. године, са почетком од 12.00 часова. 
 

 

Спортски поздрав! 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС 
 

П р е д с е д н и к  

Зоран Станојевић, с.р. 

 
 
 
 
 

Достављено електронском поштом: 
 

� Госп. Велимиру Марјановићу, председнику Управног одбора РСС 

� Госп. Божидару Ђурковићу, генералном секретару РСС 

� Госп. Синиши Лазићу, председнику Скупштине ЗСиК РСС 

� Госп. Здравку Адамовићу, председнику Надзорног одбора ЗСиК РСС 

� Госп. Живану Стакићу, председнику Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС 

� Госп. Владу Пендићу, председнику Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС 


