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На седници УО одржаној 30.09.2018. године по тачки 2. Семинар за судије и делегате донета је
ОДЛУКА
- ТТК хитно да достави свој предлог семинара усклађен са судијском комисијом у смислу места и
времена одржавања, број потребних делегата и потребну и литературу за полагање. ССС ће финансирати
смештај и трошкове семинара за 6-7 делегта, а остали ће сами сносити трошкове. Сви који положе испит
платиће за израду лиценце 2000,00 динара, а од тих средстава ће бити купљене мајице за делегате.
Семинар за делегате ће почети у суботу по подне, а полагаће у недељу заједно са кандидатима за судије.
- Сви кандидати за судије који положе испит добиће лиценцу, а за 4-5 кандидата који буду имали најбољи
резултат на полагању, Савез ће сносити трошкове смештаја и организације семинара. Остали ће сами
сносити трошкове семинара и неће плаћати за израду лиценци. Судијска комисија се изјаснила да ће их
правити сама.
- Прва слободна средства у овој или наредној години биће усмерена на куповину спортске опреме за
судије и делегате, а у складу са финансијским могућностима Савеза.
- Постојећи позив ће бити скинут са Сајта ССС до израде заједничког позива ТТК и Судијске комисије, а
пропусти у објављивању не би смели да се догађају у будуће без сагласности УО и са адресе која није
званична адреса ССС.
- Позиви ће поред објављивања на Сајту ССС бити упућени и свим клубовима који желе да предложе
своје чланове.
- Правилник о раду судијске комисје и одбора судија треба да се усагласи са статутом ССС, што значи да
се допуни да УО доноси коначне одлуке на предлог Судијске комисије и да за свој рад одговара УО.
Дате измене ће по хитном поступку усвојити УО.
- Курс ће се одржати на подручју Војводине, трошкове смештаја и исхране чланова комисије и дневнице
за предаваче сносиће Савез.
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