
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
СТРУЧНА КОМИСИЈА 

Број: 903/6 
Београд, 27.12.2022. год. 

 
 
Стручна комисија Управног одбора Рукометног савеза Србије (Стручна комисија РСС), на 
шеснаестој редовној седници, одржаној 22.12.2022. године, донела је одлуку у смислу 
тачке 2, подтачка 6. Одлуке Управног одбора РСС о саставу и надлежностима Стручне 
комисије РСС, да организује и спроведе 

  

РЕДОВНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР 
СВИХ ДЕЛЕГАТА СА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ЗА СЕЗОНУ 2022/2023 

 

Комисија је закључила да је због консолидације стручних активности и побољшања 
свеукупног стручног рада и квалитета обављања дужности службених лица - делегата у 
такмичењу, сврсисходно и рационално да уочи почетка пролећног дела сезоне буду 
организовани семинари, на којима ће бити обраћене одређене теме и спроведене 
неопходне активности као и тестирања. 
 
У вези тога, закључено је да за делегате буду организована два истоветна и једнакоправна 
једнодневна семинара, у различитим местима, ради рационализације трошкова. 
 
У принципу делегати са подручја Север и Центар иду у Панчево, док делегати са подручја 
Исток и Запад иду у Крагујевац, с тим што се оставља могућност слободног избора места 
семинара, у случају да су поједини делегати спречени да присуствују семинару у месту 
према регионалној припадности. 
 
Семинари за делегате ће бити одржани у следећим местима и терминима: 

• субота, 4.02. 2023. године, Панчево 
• недеља, 5.02.2023. године, Крагујевац 

 
* * *  

 
План активности за семинаре делегата: 

• Зона вођења екипе (стручна тема, обавезно најмање 10 видео клипова), излагач 
Јован Попадић 

• Анализа рада делегата у јесењем делу сезоне (према очитаним извештајима 
делегата са свих лига, обавезно најмање 20 видео клипова), излагач Владимир 
Кнежић 

• Контролни (комбиновани) тест за све делегате (није елиминационог 
карактера, али ће утицати на ангажовање у пролећном делу првенства у 
зависности од појединачних резултата тестирања) - тест садржи 20 питања 
(време израде макс.30 минута) (5 видео питања са ситуацијама са утакмица, 5 
питања из општих и посебних аката такмичења - Пропозиције и др., 10 питања 
из Правила рукометне игре која суштински имају непосредног додира са 
дужношћу делегата) - тест припрема Мирослав Јанковић 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПОРЕД И САТНИЦА,   СУБОТА 4.02.2023. -  ПАНЧЕВО 

Адреса објекта где се одржавају активности: 
 Хотел ''Хедонист'', Трг Краља Петра I бр. 8-10 

 

Време Активност Задужење 

10,00 Уводна реч председника Стручне комисије РСС Владимир Николић 

10,15 Зона вођења екипе (са видео материјалом) Јован Попадић 

11,15 
Анализа рада делегата у јесењем делу сезоне (са 
видео материјалом) Владимир Кнежић 

12,30 Контролни комбиновани тест за делегате - 20 питања Мирослав Јанковић 

13,15 Очекивања од делегата у наставку такмичења Зоран Тијанић 

14,00 Завршетак семинара Испитна комисија 

 

* * * 
  

РАСПОРЕД И САТНИЦА,  НЕДЕЉА 5.02.2023. -  КРАГУЈЕВАЦ 

Адреса објекта где се одржавају активности: 
 Хотел ''Шумарице'', Десанкин венац бб 

 

Време Активност Задужење 

10,00 Уводна реч председника Стручне комисије РСС Владимир Николић 

10,15 Зона вођења екипе (са видео материјалом) Јован Попадић 

11,15 
Анализа рада делегата у јесењем делу сезоне (са 
видео материјалом) Владимир Кнежић 

12,30 Контролни комбиновани тест за делегате - 20 питања Мирослав Јанковић 

13,15 Очекивања од делегата у наставку такмичења Зоран Тијанић 

14,00 Завршетак семинара Испитна комисија 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА 

председник Владимир Николић (председник Стручне комисије РСС) 

члан  Мирослав Јанковић (члан Стручне комисије РСС) 

члан  Зоран Тијанић  (члан Стручне комисије РСС) 

 

АДМИНИСТРАТОРИ СЕМИНАРА 

Дејан Перић, за семинар у Панчеву 

Дејан Миленковић, за семинар у Крагујевцу 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 

 Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу: 
o Сопствени дневник рада (бележницу) 
o Прибор за писање 
o Књигу ''Правила рукометне игре'' (издање 2022) 
o Пропозиције такмичења РСС за сезону 2022/2023 са пратећим актима и упутствима

           
      

* * * 

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересовани делегати могу се 
обратити председнику Стручне комисије РСС, Владимиру Николићу (063/237966). 
 
 

Председник Стручне комисије РСС 
ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ, с.р. 


