
 

 
 

                   
 

                        СЕМИНАР  ЗА  ДЕЛЕГАТЕ   2. , 3. И 4. СТЕПЕНА 
У БЕОГРАДУ 10. СЕПТЕМБРА 2017.ГОДИНЕ 

 
 
 

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу 
овлашћења из члана 14. став 1.  тачка 3. и 4.  Статута заједнице делегата РСС  и тачака 8. 
и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни одбор 
ЗД РСС је на својој 2. седници одржаној 19. августа 2017. године једногласно усвојио 
Одлуку о организацији и реализацији редовних јесењих семинара са тестирањем 
делегата пред почетак такмичарске 2017/18. године.  
 
На основу те одлуке именовани су носиоци организације семинара  за делегате другог, 
трећег и четвртог степена такмичења. Када је у питању Заједница делегата Регионалне групе 
„Центар“, носилац организације је др Војислав Андрић. На основу извршених консултација,  
усвојено је да семинар буде организован у сарадњи са ЗСиК Регионалне групе „Центар“ у  
недељу 10. септембра 2017. године у Београду у Спортско пословном центру 
„Слодес“ - Борска бр.92Ф  са следећим програмом и планираном сатницом: 
 
1.     08:30    Долазак и пријава за семинар 
2.      08:45       Отварање семинара 
3.          09:00                Извештаји помоћника директора за претходну сезону  

                     (Тијанић, Ђуричић, Недељковић, Ешкенази) 
4.    10:15     Теоријски тест  (Комисија ЗД РСС) 
5.      10:30  Пауза 
5.        11:30     Проблематика примене нових Правила игре (Марко Боричић)  
6.     12:30     Пауза  
7.      12:45       Делегатска радионица (модератор Војислав Андрић) 
7.     13:45  Резултати тестирања 
8.    14:00     Затварање семинара 
 
Тест за делегате ће имати неколико варијанти по 25 питања, од који су: 
- 10 питања (Каталог А)  
- 10 питања ( Каталог Б) и  
-  5 питања НОВО на сајту је и тај каталог од марта месеца (али из нашег делокруга питања) 
 
Литература из које ће се припремати кандидати за полагање испита за звање рукометног 
делегата  је: Правила рукометне игре, Пропозиције такмичења, Упутство о вршењу дужности 
делегата и Измене ИХФ Правила рукометне игре 2016. Литература је објављена на сајту РСС.  
 
У складу са договором, обавезују се председници Окружних организација да организују 
припрему нових кандидата за полагање. 
 

Тестови ће се радити под шифром, а прегледаће их комисија задужена за реализацију 
семинара. Комисија за преглед тестова ће резултате тестирања објавити на крају семинара, а 
такође доставити у електронској форми секретару ЗД РСС  у року од 3 дана по завршетку 
тестирања реди објаве на веб страни РСС. 
 
Чланарина се искључиво уплаћује на пословни рачун ЗД РСС број  160-487116-33 са 
назнаком „чланарина“ а према утврђеним износима у зависности од ранга такмичења.  



 

 
 
Примерак  уплатнице је потребно доставити на семинару. На лицу места се неће 
примати уплате. Износи за уплату у односу на ранг су: 
 
                 4.000,оо динара за делегате  2. степена такмичења 
                 2.500,оо динара за делегате  3. степена такмичења 
 
За делегате 4. степена такмичења, као и кандидате који полажу испит за звање рукометног 
делегата котизација се не плаћа. Трошкови реализације семинара су покривени уплатама за 
семинар, у складу са одлуком УО ЗД РСС.  Поправни испит ће се плаћати 30% од цене, с тим 
што делегати којима други рок за тестирање буде први испитни рок плаћају пуну цену. 
 
Семинар је обавезан и присуство семинару се бодује. Уколико из оправданих разлога делегат 
изостане са семинара, оправданост недоласка ће ценити Комисија за стручно усавршавање а 
датум и место одржавања накнадног тестирања ће се објавити на сајту ЗД РСС. 
 
Сви учесници семинара су обавезни да са собом понесу: 
 

 Бележницу 

 Прибор за писање 

 Књигу „Правила рукометне игре“ (најновије издање) 

 Измене ИХФ Правила рукометне игре 2016. (одшампани материјал) 
 
 
Новоодштампану књигу ''Правила рукометне игре 2016'' (прво издање) сви делегати ће 
добити приликом доласка на семинар.  
 
 
За сва остала питања у вези са Семинаром обратити се координатору Семинара, др Војиславу 
Андрићу  (мобтел 065 – 291 – 22 – 00,  voja.andric@gmail.com). 
 
 
 

Координатор  Семинара                                                                           Председник УО ЗД РСС      

др Војислав Андрић, с.р.                                                                                  Зоран Чернох, с.р. 


