
 
 
 

 

 
 

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  
с војој  2. седници  одржаној  дана  1 6 .08.2021. једногласно усвојио Одлуку да  у  сарадњи 
са Заједницом судија  и контролора РСС ,  организује редовни јесењи семинар. 
 
На основу те одлуке именовани су носиоци организације семинара за делегате другог, 
трећег и четвртог степена такмичења и за реализацију семинара задужен је Иван Др Мандић  
потпредседник У.О. ЗД РСС. 

 
РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ 

 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:  
Беорад, Хотел „М“, Булевар Ослобођења бр. 56а; субота, 11.09.2021  год. 
 
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: делегати са листе другог, трећег и четвртог степена такмичења 

      
Тест за делегате ће имати  до 25 питања. За тестирање  ће се користити питања из Каталога 
ИХФ Правила игре према одлуци Управног одбора ЗД РСС 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, обавезују се 
кординатори Окружних секција ЗД РСС 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 

1.  09:30 Акредитација учесника семинара  
2.  09:45  Отварање семинара                                                    Иван Мандић 

3.  10:00  
Комисија за стручно усавршавање делегата: 
* Тестирање делегата 
* Полагање испита за звање рукометног делегата 

Комисија за стручно 
усавршавање 

4.  11:00  Критеријум суђења Дејан Марковић 

5.  12:30  
Обавезе делегата пре и током утакмице, новине у 
актима такмичења за сезону 2021/22 

Иван Мандић 

6.  13:30 Резултати тестирања  
Комисија за стручно 

усавршавање 
7.  13:45 Предавање тренера Сектор спорта РСС 
8.  14:20 Обраћање директора ПРЛ и ДРЛ Центар Предраг Јушковић 

9.  15:20 
 
Затврање семинара  

Комисија за стручно 
усавршавање 



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. На 
лицу места се неће примати уплате. Износи за уплату у односу на ранг су: 
 
                 4.000,оо динара за делегате 2. степена такмичења 
                 3.000,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. 
 
Након завршетка семинара биће организован пригодан кетеринг за све учеснике семинара. 
 
*Због тренутне епидемиолошке ситуације, моле се сви чланови да поштују 
епидемиолошке мере прописане од стране Владе Републике Србије 
   
ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 
 
Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:  
-  Сопствени дневник рада (бележницу)  
-  Прибор за писање (ради израде  теоретског  теста)  
- Пропозиције такмичења, Правилник о организацији и одигравању утакмица, Упутство о 
спортским објектима и Упутство о вршењу дужности делегата,   
- Правила игре ИХФ књижицу  
 
                                                                                            
     Председник У.О. ЗД РСС                                                               Председник СК ЗД РСС 
 

                    Борис Ивановић, с.р.                                                                        Јован Попадић, с.р.                                                                                      
 
 

 


