
 
 
 

 

 
 

На предлпг Кпмисије за стручнп усавршаваое делегата УО ЗД РСС, а на пснпву пвлашћеоа 
из члана 14. 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  2. седници  пдржанпј  дана  1 6 .08.2021. једнпгласнп усвпјип Одлуку да  у сарадои 
са Заједницпм судија и кпнтрплпра РСС ,  прганизује редпвни јесеои семинар. 
 
На пснпву те пдлуке именпвани су нпсипци прганизације семинара за делегате другпг, 
трећег и четвртпг степена такмичеоа и за реализацију семинара су задужени Небпјша 
Виданпвић, члан Стручне кпмисије ЗД РСС и Александар Тасић делегат са листе Суперлиге. 

 
РЕДПВНИ ЈЕСЕОИ СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ 

 
МЕСТП И ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА:  
Крагујевац, ХПТЕЛ ШУМАРИЦЕ, Десанкин венац бб, недеља, 12.09.2021  гпд. 
 
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: делегати са листе другп степена такмичеоа 

      
Тест за делегате ће имати  дп 25 питаоа. За тестираое  ће се кпристити питаоа из Каталпга 
ИХФ Правила игре према пдлуци Управнпг пдбпра ЗД РСС са упутствпм кпје је пбјављенп 
18.јула 2018. на веб страни ЗД РСС п ппглављима кпја се примеоују.  
 
Литература из кпје ће се припремати кандидати за пплагаое испита за зваое рукпметнпг 
делегата  је стари Каталпг А - делегатска питаоа. У складу са дпгпвпрпм, пбавезују се 
кпрдинатпри Окружних секција ЗД РСС да прганизују припрему нпвих кандидата за 
пплагаое. 
 
Тестпви ће се радити ппд шифрпм, а прегледаће их кпмисија задужена за реализацију 
семинара. Кпмисија за преглед тестпва ће резултате тестираоа пбјавити на крају семинара, а  

1.  09:30 Акредитација учесника семинара  

2.  09:45 Отвараое семинара                                                    Небпјша Виданпвић 

3.  10:00  
Кпмисија за стручнп усавршаваое делегата: 
* Тестираое делегата 
* Пплагаое испита за зваое рукпметнпг делегата 

Кпмисија за стручнп 
усавршаваое 

4.  11:15  
Обавезе делегата пре и тпкпм утакмице, нпвине у 
актима такмичеоа за сезпну 2021/22 

Небпјша Виданпвић 

5.  11:45  Критеријум суђеоа у такмичарскпј 2021/2022 СтЛК ЗСиК РСЦС 

6.  12:30 Измене Прпппзиција ТМК Гпран Веселинпвић 

7.  13:00 
Разгпвпр са Директприма и Сарсадницима за судијска 
питаоа лига на нивпу РСЦС 

Вељкпвић, Симпвић, 
Ристић, Здравкпвић, 

Савкпвић, Кплак, 
Цветкпвић  

8.  14:00 Резултати тестираоа 
Кпмисија за стручнп 

усавршаваое 

9.  14:15  Затвараое семинара  



 
такпђе дпставити у електрпнскпј фпрми секретару ЗД РСС  у рпку пд 3 дана пп завршетку 
тестираоа реди пбјаве на веб страни РСС. 
 
Чланарина се искључивп уплаћује на ппслпвни рачун ЗД РСС брпј  160 – 487116 - 33  са 
назнакпм „чланарина“ а према утврђеним изнпсима у зависнпсти пд ранга такмичеоа. На 
лицу места се неће примати уплате. Изнпси за уплату у пднпсу на ранг су: 
 
                 4.000,пп динара за делегате 2. степена такмичеоа 
                 3.000,пп динара за делегате 3. степена такмичеоа 
 
За делегате 4.степена такмичеоа, кап и кандидате кпји пплажу испит за зваое рукпметнпг 
делегата кптизација се не плаћа. Трпшкпви реализације семинара су ппкривени уплатама за 
семинар, у складу са пдлукпм УО ЗД РСС.  Ппправни испит ће се плаћати 30% пд цене, с тим 
штп делегати кпјима други рпк за тестираое буде први испитни рпк плаћају пуну цену. 
 
Семинар је пбавезан и присуствп семинару се бпдује. Укпликп из пправданих разлпга 
делегат изпстане са семинара, пправданпст недпласка ће ценити кпмисија за стручнп 
усавршаваое а датум и местп пдржаваоа накнаднпг тестираоа ће се пбјавити на сајту ЗД 
РСС. 
 
Накпн завршетка семинара биће прганизпван пригпдан кетеринг за све учеснике семинара. 
 
*Збпг тренутне епидемиплпшке ситуације, мпле се сви чланпви да ппштују 
епидемиплпшке мере прпписане пд стране Владе Републике Србије 
   
ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 
 
Сви учесници семинара су дужни да на семинар ппнесу:  
-  Сппствени дневник рада (бележницу)  
-  Прибпр за писаое (ради израде  тепретскпг  теста)  
- Прпппзиције такмичеоа, Правилник п прганизацији и пдиграваоу утакмица, Упутствп п 
сппртским пбјектима и Упутствп п вршеоу дужнпсти делегата,   
- Правила игре ИХФ коижицу  
 
                                                                                            
     Председник У.О. ЗД РСС                                                               Председник СК ЗД РСС 
 

                    Бприс Иванпвић, с.р.                                                                                 Јпван Пппадић, с.р.                                                                                      
 
 

 


