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- УПРАВНИ ОДБОР Бања Лука, 17.08.2014.године

ЗАПИСНИК
са 6-е сједнице Управног одбора
одржане 09.09.2014. године у Бања Луци
Присутни: Здравко Милићевић, Драгомир Шапоња, Горан Мајсторовић, Берјан Дејан, Звјездана Недић,
Радомир Јокић, Миливоје Ђурђевић, Александар Миљуш, Милан Кикић, Јово Бига
Остали присутни: Вељко Малић, Небојша Голић, Бурсаћ Озрен, Мајсторовић Стево, Обренко
Миљковић.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходних сједница,
2. Разматрање захтјева РРС БЛ, (извјестилац генерални секретар Елвис Јаћимовић)
3. Информације о одржаној сједници ИО РС БиХ ( извјестилац предсједник УО РСРС
Здравко Миличевић),
4. Разматрање дописа члана УО РСРС Александра Миљевића (извјестилац генерални
секретар Елвис Јаћимовић)
5. Усвајање пропозиција такмичења 2014/15 (извјестилац Недић Звјездана) ,
6. Разматрање молбе РК Челинац (ослобађања котизације) (извјестилац генерални секретар
Елвис Јаћимовић)
7. Упознавање УО РСРС о спровођењу одлуке УО РСРС у вези достављања ИОС-а,
(извјестилац генерални секретар Елвис Јаћимовић)
8. Организација пријатељске утакмице,женске, репрезентација Републике Српске и
Републике Србије, (извјестилац.предсједник УО РСРС Здравко Миличевић),
9. Информација о кампу у Руми
одржаног 04.08.-11.08.2014 – (извјестилац Раде
Унчанин),
10. Разно.

Предсједник УО РСРС је на почетку сједнице УО РСРС измјенио редосљед тачака Дневног реда и
као прве две тачке истог предложио обраћање тренера Мајсторовић Стеве који је поднио
извјештај са кампа који је одржан у Руми и излагање директора РК Борац из Бања Луке, г.
Небојше Голића у вези статуса РК Борац у институцијама РС БиХ
Дневни ред је усвојен, једногласно.

ЗАКЉУЧЦИ:

Ад 1. Извјештај који је био исцрпан и свеобухватан је једногласно прихваћен уз констатацију да кроз
први наредни Билетен ( г.Ђурђевић ) буде објављен и достављен свим клубовима као и медијима.
Такође је прихваћено да се трошкови пута тренера г. Мајсторовић Стеве и г. Горана Гарића доставе у
канцеларију РСРС.
Ад 2. Г. Небојша Голић је информисао УО РСРС о свим проблемима са којим се РК Борац суочава у
институцијама РС БиХ.
Ад 3. Записник са 5-е ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ УО РСРС је прихваћен једогласно.
Ад. 4. Поводом захтјева РРС БЛ донијети су сљедећи закључци:
-

ДОПИС РРС БЛ бр.22/14

-

Измјене чланова УО РСРС као и чланова ИО РС БиХ доноси Скупштина РСРС и УО РСРС нема
мандат да за такве одлуке,

-

ДОПИС РРС БЛ бр. 21/14

-

Поводом захтјева за подјелу Прве лиге за мушкарце, УО РСРС сазива састанак свих клубова који
се такмиче у Првој лиги РС ( М/Ж ), 13.09.2014 године у Добоју на коме ће бити усвојена
коначна одлука у вези система такмичења за сезону 2014/2015,

-

Висина котизација за наредну такмичарску сезону, 2014/2015, остаје иста као и у сезони
2013/2014,

-

Сви клубови РСРС морају до почетка сезоне 2014/2015 измирити своја дуговања за сезону
2013/2014. У противном неће бити лиценцирани за наредну такмичарску сезону 2014/2015,

-

Почетак такмичарске сезоне 2014/2015 и систем такмичења биће усвојен након састанка у
Добоју 13.09.2014. године,

Ад 5. Предсједник УО РСРС г. Здравко Милићевић је детаљно информисао УО РСРС о одржаној
сједници ИО РС БиХ. УО РСРС је у потпуности упознат са свим тачкама дневног реда као и
закључцима са поменуте сједнице ИО РС БиХ.
Ад 6. Једногласно је усвојена оставка члана УО РСРС г. Александра Миљевића.
Ад 7. Усвајање Пропозиција такмичења се скида са дневног реда и одлаже се до састанка који је заказан
у Добоју 13.09.2014. године са представницима свих клубова прве лиге РСРС ( м/ж ).
Ад. 8. Поводом захтјева клубова који су у поплавама које су захватиле РС претрпјели штету, УО РСРС
ослободио ЖРК Добој из Добоја плаћања свих обавеза према савезу за наредну такмичарску сезону
2014/2015. РК Челинац је омогућено да своје обавезе према РСРС у сезони 2014/2015 измири у четири
(4) једнаке рате.
Ад 9. Након излагања Ген. Секретара у вези спровођења одлуке УО РСРС у вези ИОС-а, УО РСРС је дао
пуну подршку канцеларији РСРС да у наредном, што караћем периоду, утврди сва дуговања клубова на
основу ИОС-а према РСРС. Једоглсно је прихваћено да Ген секретар посјети све клубове који према
испостављеним рачунима и ИОС – има имају дуговања према РСРС. Такође је закључено да ће се сва
дуговања клубова према савезу измирити у форми репрограма дуга. ( уговор о репрограму дуга ).

Ад 10. Организација утакмице женских репрезентација Републике Српске и Србије биће тема наредне
сједнице УО РСРС,
Ад 11. УО РСРС је донио одлуку да лице овлаштено за заступање и представљање поред Ген. Секретара
буде и Предсједник УО РСРС, г. Здравко Милићевић.
-

Још једном је УО РСРС нагласио неопходност регистрације свих чланова РСРС ( клубова,
Регионалних савеза, удружња ) у складу са Статутом РСРС,
УО РСРС је информисан о одржавању семинара за тренере који ће се одржати у суботу,
20.09.2014. године у организацији Удружења рукометних тренера РСРС,
Захтјева се од Удружења рукометних судија РС да до петка доставе образложење, зашто и из
који разлога је суспендован судијски пар Мартиновић-Мартиновић.

Предсједник УО РСРС
Др Здравко Милићевић

