
 

 

 
                   

                        СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ  2. , 3. и 4. СТЕПЕНА 
                               У ВРБАСУ 11. фебруара  2018.године 
 
На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења 
из члана 14. став 1.  тачка 3. и 4.  Правилника заједнице делегата РСС, Управни одбор ЗД РСС 
је на  својој 4. седници одржаној електронским путем, дана 25. децембра 2017. године, 
једногласно усвојио  Одлуку о организацији и реализацији семинара делегата пред почетак 
пролећног дела такмичарске 2017/18. године.  
 
На основу те одлуке именовани су организатори семинара  за делегате другог, трећег и 
четвртог степена такмичења. Када је у питању Заједница делегата Рукометног савеза 
Војводине,  организатори су  Чернох Зоран и Голубовић Жељко. На основу извршених 
консултација,  усвојено је да семинар буде организован у сарадњи са ЗСиК РСВ, 
11.фебруара 2018.године (недеља) у Спортском центру „Драго Јововић“ у Врбасу,  
са следећим програмом и планираном сатницом: 
 

1. 08:30  Долазак и пријава за семинар - анекс 
2. 09:00  Анализа Извештаја делегата и делегирања (Чернох Зоран) анекс 
3. 09:30  Стручна тема- анекс 
4. 10:00  Стручна тема- анекс 
5. 10:45  Упутство за примену Правила игре  (Бранка Марић) 
6. 11:45  Oкругли сто: Искуства из јесењег дела (шах сала) 
7. 12:45  Извештај Помоћника директора за јесењи део (Фабијан, Адамовић) 
8. 14:30  Затварање семинара (Фабијан Мартон) 

 
Одлуком УО ЗД РСС одређена је висина чланарине. која се искључиво уплаћује на пословни 
рачун Заједнице делегата 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: 
 
                                     2.000,оо динара за делегате 2. степена такмичења - Прва лига 
                                     1.000,оо динара за делегате 3. степена такмичења- Друга лига 
 
Делегати 4. степена и делегати који су увршћени на листе делегата за такмичарску 2017/2018 
ослобађају се плаћања чланарине за семинаре.  
 
Сви делегати од 2. до 4. степена, као и нови чланови,  су обавезни да уплате чланарину за ЗД 
РСС за 2018. годину у висини од 1.000,00 динара. Уплату извршити такође на текући рачун: 
Заједница делегата РСС број 160- 487116-33.  

Уколико има заинтересованих за полагање иницијалног теста зa нове делегате, моле се 
председници Окружних ЗД да благовремено обавесте секретара ЗД РСВ. Котизација за 
инијални тест се не наплаћује. 
 

                                                        Председник Управног одбора 

                                                           Заједнице делегата РСС 

                                                                   Зоран П. Чернох                                                


