
 

 
 Број: 615/3-2 

 Београд, 4.08.2014. год. 
 
Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на четрнаестој редовној 
седници, одржаној 13.07.2014. године, те електронској седници, одржаној 4.08.2014. године, донео је 
одлуку у смислу члана 50. став 2 тачке 14. и 15. Правилника о удруживању у Заједницу судија и контролора 
Рукометног савеза Србије, а у вези са тачкама 16, 17, 18, 19. и 20. општих одредби Критеријума за 
формирање листа судија и контролора за рукометна такмичења, да организује 
 
 

РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР 
 

 
 

СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 
    Заједница судија и контролора Рукометног савеза Војводине 
 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 
    Врбас, Спортски центар ''Драго Јововић'', Панонска бр.2  
    НЕДЕЉА, 31. август 2014. године 
 
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ - основне листе другог, трећег и четвртог степена 

такмичења групе СЕВЕР, судије ЛМК РСВ, записничари / мериоци 
времена 

 
ПРОГРАМ И САТНИЦА 
 

 СУДИЈЕ  КОНТРОЛОРИ  

ПОЧЕТАК 
АКТИВНОСТИ ОПИС АКТИВНОСТИ   ЗАДУЖЕЊЕ 

8.30 Долазак и пријава за семинар 8.30 Долазак и пријава за 
семинар Комисија 

8.45 Фотографисање судија 9.00 Упутство о вршењу контрола Вишекруна 

9.00 Мерење, физичка припрема  Фотографисање записничара 
и мерилаца времена Комисија (Стакић) 

11.00 Пасивна игра   Станојевић 

12.00 Теоретски тест 
(30 питања из каталога)   Комисија (израда 

теста Стакић) 

13.00 Извештаји помоћника 
директора за судијска питања   Стакић, Марић 

13.45 Прогресивно кажњавање   Стакић, Вишекруна 

14.30 Резултати тестирања  Фотографисање контролора Комисија 

14.50 Завршетак семинара   Вишекруна 



 
 
ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА 
 

председник Живан Стакић  (председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
члан  Стеван Попов  (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
члан  Мартон Фабијан (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
члан  Бранка Марић  (председник Стручно лекторске комисије ЗСиК РСВ) 
 
 
ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР 
 

 Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије број 
 355-1127477-87 

 Готовинске уплате на самом семинару се неће примати; 
 

 Судије и контролори са основне листе другог степена такмичења (Прва лига) 4.500,00 динара 
 Судије и контролори са основне листе трећег степена такмичења (Друга лига) 3.000,00 динара 
 Судије и контролори са основне листе четвртог степена такмичења (Трећа лига) 1.500,00 динара 
 Судије лига млађих категорија 500,00 динара 
 Записничари / мериоци времена 500,00 динара 

 
Сви чланови ЗСиК РСС који нису извршили обавезу плаћања годишње чланарине у износу од 500,00 динара 
(која је требала бити уплаћена на почетку календарске године), обавезни су да на самом семинару доставе 
доказ о измиреној чланарини (лично или преко матичне заједнице судија и контролора); списак са 
евидентираним уплатама годишње чланарине за 2014. годину објављен је на интернет сајту ЗСиК РСС; 
 

 Уплата ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и контролора РСС 
најкасније до понедељка, 25.08.2014. године; 
 

 
ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 
 

 Све судије су обавезне да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ на прописаном 
обрасцу ЗСиК РСС (без лекарског уверења неће бити дозвољено полагање теста физичке припремљености) 

 
 Тест физичке припремљености (полаже се тзв. ''Shuttle run'' тест): 

o судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5 
o судије женског пола и судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5 
o судије имају право да ''истрче'' и више од предвиђених минималних норми, што се посебно 

додатно (стимулативно) ''бодује'' у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листа судија и 
контролора), али највише до испуњености услова за ниво 10 (10.1) 

 
 Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу: 

o Сопствени дневник рада (бележницу) 
o Прибор за писање (ради израде теоретског теста) 
o Уредну спортску опрему (судије) (ради полагања теста физичке припремљености) 
o Упутство о вршењу контрола за сезону 2014/2015, образац контроле за сезону 2014/2015 

(контролори) 
 

 Књигу Правила рукометне игре, коју је ЗСиК РСС као друго допуњено издање припремила, све судије, 
контролори и записничари / мериоци времена добиће приликом доласка на семинар (књига се не плаћа 
посебно за све чланове који су уредно измирили годишњу чланарину за 2014. годину, јер је иста 
припремљена као публикација коју објављује ЗСиК РСС у оквиру редовних активности) 

 
 
 
У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се обратити 
председнику Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине, Слободану Вишекруни (064/8827287). 
 
 

Потпредседник Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСС 

 
СЛОБОДАН ВИШЕКРУНА, с.р. 

Председник Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСС 

 
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р. 

 


