
 

 

 

 
                   

                               СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ  2, 3. и 4. СТЕПЕНА 
                               У Београду 8. септембра  2019.године 
 
На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу 
овлашћења из члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС, Управни 
одбор ЗД РСС је на својој 20. седници, одржаној 12. августа 2019. године, једногласно 
усвојио Одлуку о организацији и реализацији семинара делегата пред почетак 
такмичарске 2019/20 године. 
 
            На основу те одлуке именовани су носиоци организације семинара  за делегате 
Другог, Трећег и Четвртог степена такмичења. Када је у питању Заједница делегата 
Рукометног савеза Београда, за реализацију семинара задужени су Попадић Јован 
испред Стручне комисије и Делић Милена председник ЗД РСБ. Семинар са 
тестирањем се организује 8. септембра 2019.године (недеља) у Београдској 
Пословној школи, ул. Краљице Марије 73, са следећим програмом и сатницом: 
 

      
Тест за делегате ће имати  до 15 питања, од који су 5 из вршења делегатске функције, 

10 из правила игре (везаних за улогу делегата у примени правила игре). За тестирање  
ће се користити питања из Каталога ИХФ Правила игре према одлуци Управног 
одбора ЗДРСС са упутством које је објављено 18.јула 2018. на веб страни ЗД РСС о 
поглављима која се примењују.  
 
Литература из које ће се припремати кандидати за полагање испита за звање 
рукометног делегата  је стари Каталог А- делегатска питања. У складу са договором,  

1.  09:45  Акредитација учесника семинара  

2.  10:00  Отварање семинара                                                    
Попадић Јован 
Делић Милена 

3.  10:15  
Комисија за стручно усавршавање делегата: 
* Тестирање делегата 
* Полагање испита за звање рукометног делегата 

Комисија за 
стручно 

усавршавање  

4.  11:00  

 Директори ПРЛМ, ПРЛЖ ЦЕНТАР и ДРЛМ и 
ДРЛЖ ЦЕНТАР  
 - анализа рада службених лица у протеклој 
такмичарској сезони и смернице за рад  у 
наредној 

Јушковић 
Предраг 

 

5.  12:00 Сарадња и комуникација Предраг Јанковић 

6.  12:30  

Измене аката такмичења (Пропозиције, 
Правилник о организацији и одигравању 
утакмица, Упуство о спортским објектима, 
Правилник о рукометним такмичењима, Упуство 
о вршењу дужности службених лица, Упутство о 
попуњавању записника) 
 

Борис Ивановић 

7.  13:00 
Измене ИХФ правила игре – нове смернице и 
тумачења 2019  

Јован Попадић 

8.  13:30 Затварање семинара  



 

 

 

 
 
 
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. 
 
 
                                                                                                 
     Председник У.О. ЗД РСБ                                                             Председник СК ЗД РСС 
 

                     Милена Делић, с.р.                                                                       Видановић Небојша, с.р.                                                                                   
.                                                                             

                                                                                        

 
 

   

 


