
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
АДРЕСА: ЗЕТСКА 6А, 18000 НИШ (МЕДИЈАНА), Е-МАИЛ: zsik@rscs.rs 

   МАТИЧНИ БРОЈ: 28731647; ПИБ: 112484534; ТЕКУЋИ РАЧУН 265-4410310000904-90 

 
Датум:  26.08.2021. 
 
 
 
СТРУЧНП ТЕХНИЧКА ПРГАНИЗАЦИЈА: 
Заједница судија и кпнтрплпра Рукпметнпг савеза Централне Србије 
Пдговоран за организацију семинара: 
Гпран Здравкпвић, председник КзПС Управнпг пдбпра ЗСиК РСЦС 
МЕСТП И ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА: 
Крагујевац, Хптел Шумарице, Десанкин Венац ББ, 12.09.2021 гпдине са ппчеткпм у 10,00 
часпва  

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:  
СУДИЈЕ / КПНТРПЛПРИ - пснпвне листе другпг степена такмичеоа група ИСТПК и ЗАПАД, и 
судије ЛМК РСЦС и КиМ  
 
ПРПГРАМ И САТНИЦА:  

СУДИЈЕ КПНТРПЛПРИ 
ППЧЕТАК 
АКТИВНПСТИ 

ППИС АКТИВНПСТИ  ЗАДУЖЕОЕ 

9,45 Дплазак и пријава за семинар   Кплак 

10,00 Мереое тежине, физичкп тестираое   
Арсенијевић 
Савкпвић 

  10,00 
Упутствп п вршеоу 
кпнтрпле 

Здравкпвић 

11,30 Птвараое семинара-ппздравна реч Цветкпвић 

11,45 Критеријуми суђеоа у такмичарскпј сезпни 2021/2022 СтЛК ЗСиК РСЦС 

12,45 Тепретски тест из Правила рукпметне игре Кпмисија 

13,30 Разгпвпр са директприма и ппмпћницима лига на нивпу РСЦС 
Вељкпвић, Симпвић, Ристић, 
Здравкпвић, Савкпвић, 
Кплак, Цветкпвић. 

14,30 Резултати тестираоа Здравкпвић 

14,45 Завршетак семинара Цветкпвић 

 
ИСПИТНА КПМИСИЈА: 
председник: Гпран Здравкпвић (председник Кпмисије за праћеое суђеоа ЗСиК РСЦС), 
Члан:  Мипдраг Арсенијевић (члан Кпмисије за праћеое суђеоа ЗСиК РСЦС), 
члан:  Милан Савкпвић  (члан Кпмисије за праћеое суђеоа ЗСиК РСЦС). 
 
администратпр семинара:  Спаспје Кплак. 
 
Напомена: Неппхпднп је да сви учесници Семинара пбавезнп кпристе заштитну маску у циљу 
спречаваоа ширеоа вируса Кпвид-19, такпђе је неппхпднп да сви учесници Семинара држе 
прпписану физичку дистунцу за време трајаоа Семинара.  
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ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР  

Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и кпнтрплпра Рукпметнпг савеза Централне 
Србије брпј:  

265-4410310000904-90 (Raiffeisen banka) 
  

Судије и кпнтрплпри врше уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у следећем изнпсу:  
 

 пснпвна листа судија и кпнтрплпра Прве лиге 6.000,00 динара  
 судије са пснпвне листе лиге млађих категприја пслпбпђени чланарине  

 

Приликпм уплате навести кап сврху уплате: ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР, са ппзивпм на брпј 
01-21);  

 

Уплата у одговарајућем износу врши се на гпре наведени текући рачун Заjеднице судија и 
кпнтрплпра Рукпметнпг савеза Централне Србије најкасније до петка, 10.09.2021. године;  

 

ПБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА  
Све судије су пбавезне да приликпм дпласка на семинар прилпже ЛЕКАРСКП УВЕРЕОЕ издатп пд 

стране лекара специјалисте сппртске медицине, и тп у пригиналу (фптпкппије нису дпзвпљене) на 
прпписанпм пбрасцу ЗСиК РСС (без лекарскпг увереоа неће бити дпзвпљенп пплагаое теста 
физичке припремљенпсти); Лекарска увереоа судије предају администратпру семинара Спаспју 
Кплаку, приликпм пријаве за прпверу физичке припремљенпсти; 

 
 Судије кпје из здравствених разлпга не буду у стаоу да пплажу тест физичке припремљенпсти, ради 

пправдаваоа и ппштеде, пптребнп је да прилпже пдгпварајућу лекарску пптврду п привременпј 
несппспбнпсти;  

 
 Тест физичке припремљенпсти (пплаже се тзв. ''Shuttle run'' тест):  

 

 судије мушкпг ппла дп 30 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 9,1  
 судије мушкпг ппла изнад 30 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 8,5  
 судије мушкпг ппла прекп 40 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 7,5  
 судије женскпг ппла дп 30 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 8,1  
 судије женскпг ппла изнад 30 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 7,5 
 судије женскпг ппла прекп 40 гпдина старпсти, нпрма минималнп нивп 7,1   

 
Сви учесници семинара су дужни да на семинар ппнесу:  

 Сппствени дневник рада (бележницу)  
 Прибпр за писаое  
 Уредну сппртску ппрему (судије) (ради пплагаоа теста физичке припремљенпсти)  
 Упутствп п вршеоу кпнтрпла 
 пбразац кпнтрпле 
 Коигу ''Правила рукпметне игре'' (издаое 2017)  

 
У случају евентуалне пптребе за дпдатним разјашоеоима заинтереспване судије и кпнтрплпри мпгу се пбратити 
председнику Испитне кпмисије семинара, Гпрану Здравкпвићу  (062/601221).  
 
                                                                               Председник Управног одбора  

Заједнице судија и контролора РСЦС 
  

Душан Цветковић, с.р.  


