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Записник са 1. сједнице УО РСРС
Присутни:Миличевић Здравко,Шапоња Драгомир,Миљуш Саша,Бига Јово,Мајсторовић
Горан,Пазуревић Радован,Ђурђевић Миливоје,Јокић Радомир,Недић Звјездана, Кикић
Милан,Берјан Дејан,Миљевић Александар
Остали присутни:Радмиловић Миле,Симић Синиша,Обренко Миљковић,Чедомир
Ђукић,Вељко Малић
Прије самог почетка УО Предсједник Миличевић је у уводној ријечи пренио запажања и
утиске са Скупштине РС РС.После чега се приступило раду.
Одлучено је да допис Младена Драгичевића иде под тачком Разно.Тако да је дневни ред
усвојен једногласно.
Код прве тачке дневног реда примједбу је изнио Др.Саша Миљуш и констатовао да Тачка 3
Записника са претходне сједнице УО РСРС није испоштована на Скупштини.
Закључак:Усваја се записник са 21.сједнице стим да се у тачки 3.брише дио“и клубови који су
у систему такмичења РС РС –РС БИХ“
Верификација управног одбора РС РС:
Сви чланови УО РС РС су се представили и међусобно упознали ради бољег и ефикаснијег рада
у будућности приликом свог излагања Г-дин Радован Пазуревић констатовао је следеће
„Желим Предсједниче да што прије оформимо групу људи која ће причу о рукомету
представити одговорним у Министарству.Немамо право жмурити над чињеницом да је
рукометни спорт тренутно у запећку“
После чека је констатовано да је друга тачка завршена.
3.Текућа питања
Стручна комисија на чијем је челу Г-дин Раде Унчанин да што хитније почне са радом.
Закључак да стручна комисија предложи селекторе за женске и мушке селекције РС,Као и да
достави план и програм активности свих селекција за кампове ,семинара и евентуалне утакмице
у периоду од маја 2014 до 1.јануара 2015.Једогласно усвојен.
Статутарна комисија:
Дискусија:В.Малић“Знам да комисју чека обиман посао и знам да је приоритет Статут спреман
сам да то одмах почнем,али хтио бих да видим које ми акте имамо и предлажем да прво
урадимо које које немамо“.
Јокић Радомир:Мој је предлог прво да урадимо Статут предлажем да ангажујемо и правника.
Закључак:Задужује се Статутарна комисија да до првог радног дана у мају (3.мај) ураде и
доставе предлог новог Статута .Једногласно усвојено.
Миличевић Здравко:Ми испред РС РС треба да предложимо људе у комисје РС БИХ испред
нашег Савеза озбиљне и одговорне.
Закључак;Задужује се канцеларија Савеза да свим регионалним Савезима достави списак
комисија при РС БИХ које је неопходно попунити са члановима из РСРС.Рок доставе предлога
чланова комисија из регионалних Савеза према канцеларији Савеза 15 дана.Једноглано усвојен.

Дуговања и потраживања Савеза.
Миличевић:Највећа потраживања Савез има од клубова,којима су упућени ИОС већина
клубова није одговорила на ИОС тако да стварно стање и почетак проналаска решења за то се
развлачи и одлаже.
Закључак:Задужују се Комесари да путем Билтене или Делегирања обавежу Клубове да
овјерене ИОС пошаљу у канцеларију Савеза до 30 априла.Једногласно усвојено.
Рад канцеларије и медијска промоција рукомета:
Радован Пазуревић:Веома је битна заступљеност у медијима није логично да јавни медији не
прате довољно рукомет,ту је јако битна и уређивачка политика и доступност информацијама ми
морамо да их филујемо информацијама.
Звјездана Недић:За унапређење медијске промоције неопходно је покренути сајт Савеза и
редовно ажурирати информације стим у вези имам информацију да је проблем застарела
опрема односно компијутер који неможе да подржава те операције тако да прво морамо то да
ријешимо.
Миличевић:Врло брзо односно у најкраћем року ријешит ћемо и проблем са сајтом.
Закључак:Хитно ријешити проблем са сајтом и почети редовно ажурирати информације које
ће бит доступне свима.
Извјештај дисциплинске комисије:
Ацо Миљевић:Стигло је 5 пријава на рад Комесара женске и 1 пријава на рад Комесара мушке
лиге.
Упутили смо позив Комесару женске лиге да се очитује односно да се изјасни поводом тих
пријава.Комисија је покренула дисциплински поступак против Комесара женске лиге.
Закључак: Суспендује се Жељко Јошић као Комесар свих лига које је водио до окончања
дисциплинског поступка.До завршетка поступка тај посао ће водит Канцеларије Савеза
односно Г-дин Елвис Јаћимовић.
Једногласно усвојен.
Допис Младена Драгичевића који је свој мандат Комесара Премије лиге БиХ предао УО РС РС.
Закључак:Једногласно се прихвата оставка односно мандат на мјесту Комесара Премијер лиге
БИХ за мушкарце.
Предлог Судијске организације Добој за новог Комесара Премијер лиге БИХ јесте Зоран
Петричевић.
Једногласно усвојено.

Предсједник УО РСРС
Др Здравко Миличевић

