Број: 163/3
Београд, 30.06.2017.

На основу члана 55. став 2 тачка 27. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, у вези са чланом 4. став 1 и чланом 11 те чланом 14. став 2 и 3 и чланом 17, 21. и 22.
Правилника о категоризацији рукометних судија и контролора, а сходно одлуци од 25.08.2017.
године којом су утврђене листе судија и контролора за редовна првенствена такмичења за
такмичарску сезону 2017/2018, а према којој је указана потреба за накнадним полагањем испита
за категорије, Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на
електронској седници, одржаној 6. септембра 2017. године, утврдио је

СПИСАК КАНДИДАТА
ЗА НАКНАДНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КАТЕГОРИЈЕ

За звање НАЦИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.

ВУКОЈИЧИЋ ПЕТАР, Пожега

За звање РЕГИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.

МИЛОШЕВИЋ НЕНАД, Београд

За звање РЕГИОНАЛНОГ СУДИЈЕ
1.
2.
3.

ГОЛУБОВИЋ ИВАН, Власотинце
ЈАНКОВИЋ МИЛАН, Лесковац
САЈОВИЦ НЕМАЊА, Београд

Испити ће бити одржани за време одржавања редовних регионалних јесењих семинара за
судије и контролоре, и то:
у Београду, у недељу, 10.09.2017, од 14.30 сати (хотел Слодес)
у Крагујевцу, у недељу 17.09.2017, од 15.00 сати (Друга крагујевачка гимназија),
Накнадни испит за звање регионалног судије садржи:
Теоретски тест од 30 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Накнадни испит за звање регионалног контролора садржи:
Теоретски тест од 40 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Накнадни испит за звање националног контролора садржи:
Теоретски тест од 50 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Презентацију стручног рада на задату тема из Правила рукометне игре (која ће садржати
оквирно не више од 10 слајдова), са приказом најмање 10 различитих ситуација
обухваћених Правилима рукометне игре.

www.rsk.rs

Напомена:

Одређује се кандидату за полагање испита за националног контролора, Петру
Вукојичићу, израда презентације на тему ''Седмерци'', која тема треба да
обухвати правило игре 14 (спречавање јасне ситуације за гол на целом терену у
позиционом нападу и у контранападу), последице игре нападајуће екипе без
голмана, те последице грубих и врло грубих прекршаја у последњих 30 секунди
утакмице.
Презентацију са видео материјалом кандидат ће предати надлежном члану
Испитне комисије пре почетка полагања теоретског дела испита.
Презентацију стручне теме кандидат Петар Вукојичић ће имати пред чланом
Испитне комисије, Миланом Ракићем, одмах после полагања теоретског дела
испита, са максималним временом излагања од 30 минута.

Теоретски тест који ће кандидати полагати писаним путем састоји се од одговарајућег броја
питања из ''ИХФ Каталога питања из Правила игре''.
Сви кандидати су обавезни да приликом доласка на полагање испита доставе на увид чланску
карту ЗСиК РСС (судијску легитимацију) са уредно уписаним подацима и овереним
категоријама које су до сада стекли.
Чланарина за полагање испита износи:




за полагање регионалне категорије (судије)
за полагање регионалне категорије (контролори)
за полагање националне категорије (контролори)

1.000,00 РСД
3.000,00 РСД
5.000,00 РСД

ЧЛАНАРИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА се уплаћује искључиво на текући рачун Заједнице судија
и контролора РСС број: 160-447544-21, Банка Интеса а.д, са назнаком: ИСПИТ ЗА ПОЛАГАЊЕ
КАТЕГОРИЈЕ, позив на број: 09-2017. Готовинске уплате на лицу места се неће примати!
Испитну комисију чиниће:
Слободан Вишекруна,
Зоран Тијанић,
Милан Ракић,

председник Комисије, задужен за припрему тестова
члан Комисије, задужен за полагање испита у Београду
члан Комисије, задужен за полагање испита у Крагујевцу

Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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