
 

 
Рукометашима и рукометашицама 
Тренерима 
Рукометним радницима 
Медицинским радницима 
Љубитељима спорта 

 

Поштовани, 

У Београду се од 27. до 29. новембра, на Београдском сајму, хала 1, у организацији 
Спортског савеза Србије и националних гранских савеза, а под покровитељством 
Министарства омладине и спорта Републике Србије, одржава 4. Међународни сајам спорта. 

Овим путем користимо прилику да Вас и Ваше пријатеље позовемо да посетите штанд 
Рукометног савеза Србије – штанд број А2-5. и уз нас поделите искуства са посетиоцима 
сајма, а посебно најмлађима, о једном од најтрофејнијих спортова у нашој земљи – рукомету.  

Такође Вас обавештавамо да ће приказ рукомета и мини рукомета бити организован 
свакодневно на рукометном терену у склопу борилишта, а посебна презентација у 
суботу 28.11. од 13:30 часова.  

Спортски савез Србије је такође организовао и низ саветовања и стручних трибина. 
Програм саветовања и стручних трибина са сатницом можете наћи на интернет страници 
РСС http://rss.org.rs/#vest:8250. Исте ће бити одржане у Конференцијској сали. Улаз на 
саветовања и трибине је бесплатан. Спортски савез Србије такође подсећа да учешће на 
Националном семинару и стручним трибинама представља вид стручног усавршавања 
спортских радника и тренера како је предвиђено Законом о спорту и подзаконским актима. 

 

 

 

 

 

Посебно желимо да Вам нагласимо да ће у суботу, 28.11.2015 године са почетком у 15,30 
бити одржана трибина на тему "Значај и улога голмана у рукометном тиму", и да ће у склопу 
тог термина, наша бивша репрезентативка Јелена (Ерић) Ракоњац презентовати апликацију -
 "Рукометни тренинзи", која је део пројекта ''Информационо унапређење рада тренера и 
тренажног процеса спортиста''.  

Улаз на сајам је бесплатан, а радно време сајма је од 10 до 19 часова. У наставку Вам шаљемо 
и план сајма са локацијом штанда РСС, а у прилогу и позивницу Спортског савеза Србије. 

Са жељом да Вас угостимо, срдачно Вас поздрављамо.  

 

 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 

 
 

Молимо све заинтересоване спортске стручњаке и спортске раднике да најкасније до 
понедељка, 23. новембра 2015 на rss@eunet.rs пошаљу пријаву која треба да садржи: 

име и презиме и ком семинару (назив и датум семинара) планирате да присуствујете 
обзиром да Спортски савез Србије треба благовремено да припреми одговарајући број 
сертификата и појединачних потврда о обављеном стручном усавршавању. Потврду – 

сертификат ће Спортски савез издати сваком појединцу који присуствује на једном од три 
дана трајања Сајма 



 

ПЛАН САЈМА 
 

 
план преузет са званичне интернет странице Спортског савеза Србије 

 www.sajam.serbiansport.com 

 

ПОДАТКЕ О САЈМУ ТАКОЂЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА www.rss.org.rs 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РУКОМЕТА 


