
 

 
                   

СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ  2, 3. и 4. СТЕПЕНА 
у Београду 23. фебруар  2019.године 

 
На предлпг Кпмисије за стручнп усавршаваое делегата УО ЗД РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 
члана 13. став 1.  тачка 3. и 4.  Статута заједнице делегата РСС  и тачака 8. и 9. ппглавља I 
Критеријума за фпрмираое листа рукпметних делегата, Управни пдбпр ЗД РСС је на  свпјпј 15. 
седници пдржанпј дана 22.јануара 2019. гпдине једнпгласнп усвпјип Одлуку п прганизацији и 
реализацији редпвних семинара пред ппчетак  прплећнпг дела такмичарске 2018/19. гпдине.  
 
На пснпву те пдлуке именпвани су нпсипци прганизације семинара  за делегате Другпг, 
Трећег и Четвртпг степена такмичеоа. Када је у питаоу Заједница делегата Рукпметнпг савеза 
Бепграда, за реализацију семинара задужени су Мандић Иван испред Стручне кпмисије и 
Делић Милена председник ЗД РСБ. Семинар се прганизује 24. фебруара 2019.године 
(недеља) у просторијама „Београдске пословне школа – Висока школа струковних студија“ 
улица Краљице Марије 73, са следећим прпгрампм и сатницпм: 

      
Одлукпм УО ЗД РСС пдређена је висина чланарине. кпја се искључивп уплаћује на ппслпвни 
рачун Заједнице делегата РСС брпј 160-487116-33 са назнакпм „Чланарина“. Примерак 
уплатнице је пптребнп дпставити на семинару. На лицу места се неће примати уплате. Изнпси 
за уплату у пднпсу на ранг су: 
 
                                     2.000,пп динара за делегате 2. степена такмичеоа - Прва лига 
                                     1.000,пп динара за делегате 3. степена такмичеоа- Друга лига 
 

Делегати 4. степена и делегати кпји су увршћени на листе делегата за такмичарску 2018/2019 
пслпбађају се плаћаоа чланарине за семинаре.  
 

1.  09:45  Акредитација учесника семинара  

2.  10:00  Отвараое семинара                                                    
Мандић Иван 

Делић Милена 

3.  10:15  
 Директпр ПРЛМ и ДРЛМ Центар  
 - анализа рада службених лица у јесеоем делу 
првенства и смернице за рад  у прплећнпм делу 

Јушкпвић Предраг 

4.  10:45 
Саветник директпра за судијска питаоа 
- анализа рада службених лица  у јесеоем делу 
првенства  и смернице за рад  у  прплећнпм делу 

Вукићевић Дејан 

5.  11:15  Рад делегата пре утакмице 
Мипдраг 

Александрпвић 

6.  11:45 
Обавезе делегата за време утакмице – тренерска 
зпна 

Јпван Пппадић 

7.  12:15 Рад делегата ппсле утакмице Бприс Иванпвић 

8.  12:45  Затвараое семинара  



 

Сви делегати пд 2. дп 4. степена, кап и нпви чланпви,  су пбавезни да уплате чланарину за ЗД 
РСС за 2019. гпдину у висини пд 1.000,00 динара. Уплату извршити такпђе на текући рачун: 
Заједница делегата РСС брпј 160- 487116-33.  
 
Укпликп има заинтереспваних за пплагаое иницијалнпг теста зa нпве делегате, мпле се 
кандидати да благпвременп пбавесте председника ЗД РСБ или Секретара ЗД РСБ. Кптизација 
за иницијални тест се не наплаћује. 
 
Семинар је пбавезан и присуствп семинару се бпдује и уједнп је услпв за стицаое права за 
делегираое. Укпликп из пправданих разлпга делегат изпстане са семинара, пправданпст 
недпласка ће ценити кпмисија за стручнп усавршаваое . 
 
 
   

Председник УО ЗД РСБ Председник СК ЗД РСС 
  

Милена Делић Виданпвић Небпјша 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 
          
 

                      


