Наш број 01-30/18
Београд, 18.06.2018 год.
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Председнику УО
Г-дину Божидару Ђурковићу
ПРЕДМЕТ: Молба – добијање информације
Поштовани,
Управни одбор Заједнице тренера РСС, на седници одржаној 17.06.2018 године,
сводећи утиске са управо одржаног Централног семинара на коме је било присутно
преко 200 тренера, доставља захтев који је сублимиран на основу разговора са
учесницима семинара.
Руководство Заједнице тренера је о тим питањима већ покушавао да изнађе решења у
разговорима са руководством РСС, чак тражило и у писаном облику, о чему постоји траг
и тиме предупреди незадовољство својих чланова, а које је условљено односом РСС
према непосредном члану Заједници тренера РСС.
Захтеви су следећи:
1. Под хитно на сајту РСС објавити Позив за пријаву заинтересованих тренера за
стручно усавршавање и стицање школског услова за разврставање у трећу
категорију по RINK конвенцији, што је у складу и са Одлуком УО РСС.
2. Везано за обнову MASTER лиценце, тражимо да нам доставите на основу чије
одлуке и ког органа је решено да буде у Бањи Ковиљачи, ко је одредио лица за
организацију програма, ко је одредио предаваче из Србије и ко је одредио да то
кошта 43.000,00 динара. Анализирајући цену Централног семинара ЗТ РСС, има
основа да цена за наше тренере буде 12.000,00 динара.
3. Анализирајући квалитет међусобне сарадње ЗТ РСС и руководства и канцеларије
РСС, а зарад квалитетнијег и бољег односа и зарад бољитка рукомета у Србији,
тражимо да све што се тиче тренера и струке ради Заједница тренера РСС, а тиче
се:
- База података (документација тренера)
- Тренери за све потребе око испуњења услова, обраћају се ЗТ РСС, а тиче
се:
- Учлањења,
- Разврставање у категорије по RINK конвенцији,
- Добијање и обнављање дозвола за рад спортских стручњака,
- Издавање лиценци тренерима (позитивни примери рукометних савеза из
окружења: Хрватска, Словенија...)
- Издавање потврда о чланству тренерима код одласка на рад у
иностранство,
- Активно учешће у предлагању селектора и тренера свих
репрезентативних селекција, те усвајање амандмана на члан 12.

Правилника о репрезентацијама или доношење новог правилника, а до
тада стриктно поштовање важећих нормативних аката,
- Рукометни кампови. Доношење одлуке о организовању кампова РСС и
стим у вези утврђивање Плана и Програма рада и одређивање стручних
руководиоца и тренера на камповима РСС,
- Одређивање координатора стручног рада свих репрезентативних
селекција РСС.
Молимо да нам одговоре на постављена питања доставите до среде, 20.06.2018 године,
до 12,00 часова на меморандуму савеза.
У нади и са жељом да ће Те схватити наше добронамерне апеле, а све у циљу
квалитетнијег функционисања комплетне рукометне организације, а тиме и подизање
нивоа рукометног спорта у Србији, унапред се захваљујемо.
Срдачан спортски поздрав.

Председник Управног одбора ЗТ РСС
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