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- УПРАВНИ ОДБОР Banja Luka, 10.07.2014.godine

ЗАПИСНИК
са 3-е сједнице Управног одбора
одржане 04.07.2014. године у Бања Луци
Присутни: Здравко Милићевић, Драгомир Шапоња, Горан Мајсторовић, Берјан Дејан, Звјездана Недић,
Радомир Јокић, Миливоје Ђурђевић, Милан Кикић, Јово Бига, Александар Миљевић, Александар
Миљуш, Раде Унчанин.

Дневни ред:
Усвајање записника са 2.сједнице УО,
Извјештаји комесара такмичења за сезону 2013/2014,
Разматрање захтјева РК „Херцеговина“ Невесиње,
Информација о одиграној пријатељској утакмици репрезентација Републике
Српске и Србије,
5. Текућа питања
1.
2.
3.
4.

Дневни ред усвојен једногласно.
ЗАКЉУЧЦИ:

Ад 1. Записник са 2-е сједнице УО РСРС, једногласно усвојен.
-

-

Прије усвајања записника са претходне сједнице Предсједник
Дисциплинске
комисије
РСРС, г. Александар Миљевић је нагласио поводом дисциплинског поступка који се води
против г. Јошић Жељка и немогућности да се доснесе одлука у том поступку, да се постојећи
нормативни акти допуне и усагласе како не би било више правних нелогичности. УО РСРС је
именовао Комисију за нормативна акта РСРС у саставу: г. Александар Миљевић, г. Радомир
Јокић и г. Елвис Јаћимовић.
УО РСРС ставља ван снаге закључак Ад 7. са прве сједнице УО РСРС која је одржана 11.04.2014.
године у Дервенти и доноси сљедећи:
Разријешава се дужности Комесара Прве лиге за жене у сезони 2013/14, г. Жељко Јошић а
послове вођења лиге до завршетка сезоне обављаће Канцеларија РСРС.

Ад 2. Након исрпног извјештаја Комесара такмичења Прве лиге за мушкарце гђице. Звјездане Недић,
извјештај је једногласно усвојен.
- Такође је једноглано усвојен извјештај о вођењу Прве лиге за жене коју је обављала канцеларија
РСРС.
- Извјештај Комесара Друге лиге г. Чедомира Ђукића такође је усвојен, једногласно.
Обавезују се Комесари такмичења да до 20.08.2014. године у канцеларију савеза достве потпуну
информацију о свим извршеним уплатама од стране клубова на рачуне Регионалних рукометних
савеза или неких других а које су у супротности са пропозицијама такмичења као и одлукама УО
РСРС.
Ад 3. Обзиром да закључак поводом захтјева РК Херцеговина није у складу са важећим нормативним
актима РСРС, Правилник о такмичењима и Пропозицијама такмичења за сезону 2013/2014, стављам
поново на Дневни ред исту тачку са претходне сједнице УО РСРС у вези захтјева РК Херцеговина из
Невесиња.
Aд 4. Предсједник УОРСРС је исрпно извјестио УО РСРС о одиграној хуманитарној утакмици између
сениорских репрезентација Републике Српске и Србије. Поједини чланови (г. Јово Бига) УО РСРС су
изразили неколико примједби у вези неангажовања истих у саму организацију. Такође поједини чланови
УО РСРС (гђица. Звјездана Недић) су похвалили канцеларију РСРС у вези организације горе наведене
утакмице и нагласили да у наредном периоду треба да се да додатни напор како би се још више
афирмисала репрезентација јер је то једини начин да се афирмише рукомет у РС. Такође поједини
чланви УО РСРС (г.Шапоња Драгомир) су дали негативан став у вези избора играча од стране чл.
Стручног савјета и нагласили да се не слажу са избором.
Једноглано је усвојено да се средства у износу од 7.722,00 КМ која су прикупљена од
хуманитане утамице уплате на рачун посебних намјена за помоћ поплављеним подручијма који је
отворен код Министарства финансија Републике Српске.
Ад 5. Закључено је да Стручна комисија РСРС у року од пет(5) дана у канцеларију РСРС достави
предлог селектора и тренера репрезентативних селекција РС.
-

Члан УО РСРС г. Александар Миљевић је предложио да сваки члан УО РСР у току сезоне
минимално обезбиједи по 1.000 КМ и тако дају свој финансијски допринос РСРС.
Предсједник УО РСРС
Др Здравко Милићевић

