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- УПРАВНИ ОДБОР Banja Luka, 14.06.2014.godine

ЗАПИСНИК
са 2-ге сједнице Управног одбора
одржане 10.06.2014. године у Бања Луци
Присутни: Здравко Милићевић, Драгомир Шапоња, Горан Мајсторовић, Берјан Дејан, Звјездана Недић,
Богдан Ранкић, Милан Кикић, Јово Бига
ДНЕВНИ РЕД :
1. Усвајање записника са 1-е сједнице УО РСРС,
2. Реализација закључака са претходне сједнице УО РСРС,
3. Усмена информација о предузетим активностима канцеларије у вези са
хуманитарним акцијама за помоћ поплављеним подручјима,
4. Текућа питања.
ЗАКЉУЧЦИ:
Ад 1. Записник са 1-е сједнице УО РСРС, једногласно усвојен.
Ад 2. УО РСРС разматрајући закључке са претходне сједнице, усвојио је сљедеће:
-

Задужује се канцеларија РСРС да заједно са адвокатском канцеларијом Продановић изради
предлог новог Статута РСРС и исти достави комисији на разматрање.
Задужују се Регионални рукометни савези да у року од 10 дана доставе у канцеларију РСРС,
електронским путем, своје предлоге за чланове комисија на нивоу РС БиХ ради попуне истих.
Задужује се Предсјеник Дисципилинске комисије РСРС да у року од седам дана кацеларији
савеза достави потпуну информацију о вођењу дисциплинског поступка против г. Жељка Јоћића.

Ад 3. Предсједник УО РСРС г. Здравко Милићевић је усмено информисао УО РСРС о предузетим
активностима у вези прикупљања помоћи угроженима у недавним поплавама. Између осталог наведено
је и да је прикупљено преко 200 пакета хуманитарне помоћи која је допремљена и подјељена у Добој.
Исто тако УО РСРС је информисан о активностим АС Локомотива из Брчког који су истог дана такође
допремили помоћ угроженима у Добој. Такође је УО РСРС је информисан о организацији хуманитарне
утакмице између репрезентација Републике Српске и Србије која ће се одиграти, 16.06.2014. године у
Бања Луци. Канцеларија РСРС и чланови ИО РС Бих испред РСРС, су упутили званичан допис ИХФ у
коме је затражена помоћ и на основу кога је РС БиХ од стране ИХФ одобрено 15.000 франка као и
спортске опреме у истој вриједности.

Предсједник УО РСРС
Др Здравко Милићевић

