
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 

 
Број: 
Датум:  08.09.2021. 
 
СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Централне Србије 
Одговоран за организацију семинара: 
Горан Здравковић, председник КзПС Управног одбора ЗСиК РСЦС 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 
Крагујевац, Хотел Шумарице, Десанкин Венац ББ, 12.09.2021 године са почетком у 10,00 
часова  

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:  
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ - основне листе другог степена такмичења група ИСТОК и ЗАПАД, и 
судије ЛМК РСЦС и КиМ  
 
ПРОГРАМ И САТНИЦА:  

СУДИЈЕ КОНТРОЛОРИ 
ПОЧЕТАК 
АКТИВНОСТИ 

ОПИС АКТИВНОСТИ  ЗАДУЖЕЊЕ 

9,45 Долазак и пријава за семинар   Колак С. 

10,00 Физичко тестирање   
Арсенијевић 
Савковић 

  10,00 
Упутство о вршењу 
контроле 

Здравковић 

11,15 Отварање семинара-поздравна реч Цветковић Д. 

11,30 Критеријуми суђења у такмичарској сезони 2021/2022 Колак С. 

12,45 Теоретски тест из Правила рукометне игре Комисија 

14,00 Пропозиције такмичења ЛМК Заједница тренера 

14,30 Разговор са директорима и помоћницима лига на нивоу РСЦС 
Вељковић, Симовић, Ристић, 
Здравковић, Савковић, 
Колак С., Цветковић. 

15,15 Саопштавње резултата и завршетак семинара Цветковић Д. 

 
ИСПИТНА КОМИСИЈА: 
председник: Горан Здравковић (председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСЦС), 
Члан:  Миодраг Арсенијевић (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСЦС), 
члан:  Милан Савковић  (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСЦС). 
 
администратор семинара:  Спасоје Колак. 
ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР  
✓ Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Централне 

Србије број:  

265-4410310000904-90 (Raiffeisen banka) 

  

✓ Судије и контролори врше уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у следећем износу:  
 

➢ основна листа судија и контролора Прве лиге 6.000,00 динара  
➢ судије са основне листе лиге млађих категорија ослобођени чланарине  
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✓ Приликом уплате навести као сврху уплате: ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР, са позивом на број 
01-21);  

 

✓ Уплата у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и 
контролора Рукометног савеза Централне Србије најкасније до петка, 10.09.2021. године;  

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА  
✓ Све судије су обавезне да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ издато од 

стране лекара специјалисте спортске медицине, и то у оригиналу (фотокопије нису дозвољене) на 
прописаном обрасцу ЗСиК РСС (без лекарског уверења неће бити дозвољено полагање теста физичке 
припремљености); Лекарска уверења судије предају администратору семинара Спасоју Колаку, 
приликом пријаве за проверу физичке припремљености; 

 
✓ Судије које из здравствених разлога не буду у стању да полажу тест физичке припремљености, ради 

оправдавања и поштеде, потребно је да приложе одговарајућу лекарску потврду о привременој 
неспособности;  

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

 

➢ судије мушког пола до 30 година старости, норма минимално ниво 9,1  
➢ судије мушког пола изнад 30 година старости, норма минимално ниво 8,5  
➢ судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5  
➢ судије женског пола до 30 година старости, норма минимално ниво 8,1  
➢ судије женског пола изнад 30 година старости, норма минимално ниво 7,5 
➢ судије женског пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,1   

 
✓ Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:  

➢ Сопствени дневник рада (бележницу)  
➢ Прибор за писање  
➢ Уредну спортску опрему (судије) (ради полагања теста физичке припремљености)  
➢ Упутство о вршењу контрола 
➢ образац контроле 
➢ Књигу ''Правила рукометне игре'' (издање 2017)  

 
У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се обратити 
председнику Испитне комисије семинара, Горану Здравковићу  (062/601221).  
 
 
                                                                               Председник Управног одбора  

Заједнице судија и контролора РСЦС 
  

Душан Цветковић, с.р.  
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