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Редовни регионални јесењи семинар 

-Регион Београд- 

 

СТРУЧНО ТЕХНИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
Заједница судија и контролора 

Рукометног савеза Београда 

Одговоран за организацију 

семинара 
Добросав Кнежевић 

Председник Управног одбора ЗСиК РСБ 

ВРЕМЕ И МЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

03. септембар 2022. године  

 

Хотел ''М'' , Булевар Ослобођења бр. 56а, Београд 

Спортски центар ''Вождовац'', Црнотравска 4а (шатл-ран тест, 

судије) 

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА 
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ 

основне листе другог, трећег и четвртог степена такмичења и 

такмичења млађих категорија са подручја такмичарске целине Београд 

 

 

ПРОГРАМ И САТНИЦА, СУБОТА 03.09.2022. године 

Време  Судије Време Контролори 

 До 08:00 
Долазак у Спортски центар  

''Вождовац'' 
До 8:45 Долазак у Хотел ''М'' 

8:30-9:30 
Провера физичке 

припремљености 
9:00-10:00 Упутство о вршењу контроле 

10:30 Нова правила игре  

11:30 Обраћање гостију  

12:20 
Теоретско тестирање 

(судије и контролори) 

13:45 Критеријум суђења 

14:45 Затварање семинара 

 

 



ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА 

Председник Дејан Вукићевић 

Члан Срђан Лончаревић 

Члан Милош Јевтић 

 

ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР   

 Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза 

Србије:     160-447544-21 (Banka Intesa a.d.) 

 

 Судије и контролори врше уплату чланарине за семинар у следећем износу: 

 

 основна листа судија и контролора Прве лиге 6.000,00 РСД 

 основна листа судија и контролора Друге лиге 3.500,00 РСД 

 судије са основне листе лиге млађих категорија Ослобођени чланарине 

  

 

 Приликом уплате навести као сврху уплате: КОТИЗАЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ 

СЕМИНАР – БЕОГРАД  

 

 Уплату у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун најкасније 

до четвртка, 01. септембра 2022. године 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 

 Све судије су у обавези да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРКО 

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 Стефану Бердићу, 

приликом пријаве за проверу физичке припремљености, ради оправдавања и 

поштеде, потребно је да приложе одговарајућу потврду о привременој 

неспособности; 

 

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

 

 Судије мушког пола до 30 година старости, норма – ниво  9.1 

 Судије мушког пола до 40 година старости, норма – ниво  8.5 

 Судије мушког пола преко 40 година старости, норма – ниво  7.5 

 Судије женског пола до 30 година старости, норма – ниво  8.1 

 Судије женског пола до 40 година старости, норма – ниво  7.5 

 Судије женског пола преко 40 година старости, норма – ниво  7.1 

 Норме преко прописаних немају додатно бодовање  
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 Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу: 

 Сопствени дневник рада (бележницу) 

 Прибор за писање 

 Спортску опрему ( судије ) 

 

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима, заинтересоване судије и 

контролори могу се обратити председнику Испитне комисије семинара, Дејану 

Вукићевићу (063/37-43-63) 

 

 Годишњи одмори и слично нису разлози за оправдавање изостанка са семинара. 

Евентуално оправдање изостанка са семинара може се, уз прилагање одговарајућих 

доказа, извршити искључиво до почетка семинара. После семинара нема 

могућности оправдавања изистанака, те ће се такви евентуални случајеви сматрати 

неоправданим изостанком. 

 

 

Председник УО ЗСиК РСБ 

Добросав Кнежевић, с.р. 


