Број: 94/6
Београд, 30.06.2018.

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 предлогу Стручно
лекторске комисије, Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на
петнаестој редовној седници, одржаној 29. јуна 2018. године, утврдио је

СПИСАК КАНДИДАТА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КАТЕГОРИЈЕ

За звање НАЦИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.

ЛОНЧАРЕВИЋ СРЂАН, Београд

За звање РЕГИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.
2.
3.

ХОРВАТ ДАВОР, Црвенка
МАРТИНОВИЋ ДЕЈАН, Јагодина
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Јагодина

За звање РЕГИОНАЛНОГ СУДИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

МАРИЧИЋ НИКОЛА, Крагујевац
ВРАНИЋ ЧЕДО, Чачак
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА, Лесковац
РИСТИЋ ЈЕЛЕНА, Лесковац
ПЕТКОВИЋ ДРАГАНА, Обреновац
ПЕТКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, Обреновац
ЗРНИЋ ЛАНА, Београд
ПЕТРОВИЋ СОФИЈА, Београд
РИСТИЋ ЈОВАН, Нови Бечеј
ВУЈАЦКОВ ЂОРЂЕ, Нови Бечеј
КАПУР БОРКО, Бешка
ДОБРИЈЕВИЋ ТАДЕЈ, Каћ
ТАСИЋ ВЛАДИМИР, Нови Сад
ГЛУМАЦ НЕНАД, Чонопља

Испит ће бити одржан за време одржавања летњег едукативног кампа за судије и контролоре,
у Крагујевцу, хотел ''Шумарице'', Десанкин венац бб.

www.rsk.rs

Испит за звање регионалног судије садржи:
Похађање стручних предавања (према програму прве смене кампа, за све теме које су
предвиђене за обраду на кампу),
Теоретски тест од 30 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Суђење утакмице (комисијска контрола);
Испит за звање регионалног контролора садржи:
Похађање стручних предавања (према програму друге смене кампа, за све теме које су
предвиђене за обраду на кампу),
Теоретски тест од 40 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Контролисање утакмице (биће примењен метод ''видео контроле'').
Испит за звање националног контролора садржи:
Похађање стручних предавања (према програму друге смене кампа, за све теме које су
предвиђене за обраду на кампу),
Теоретски тест од 50 питања (решавање теста из познавања Правила рукометне игре),
Презентација 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.
Напомена:

Одређује се кандидату за полагање испита за националног контролора, Срђану
Лончаревићу, израда презентације на тему ''Прекршаји у контранападу'', која
тема треба да обухвати елементе правила игре 4, 5, 6 и 8 као и игру екипе без
голмана, односно прекршаје голмана изван голмановог простора.
Презентацију са видео материјалом кандидат ће предати председнику Испитне
комисије пре почетка полагања теоретског дела испита.
Презентацију стручне теме кандидат Срђан Лончаревић ће имати пред
Испитном комисијом, за време трајања кампа, у термину субота, 28.07.2018, од
16.30 сати, 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 за звање регионалног судије обавезни су узети учешће у првој смени кампа и то
све време трајања, док кандидати за звање регионалног контролора и националног контролора
имају обавезу да узму учешће у другој смени, исто тако за све време трајања.
Теоретско тестирање биће заједнички спроводено за судије и контролора, и то 27.07.2018.
године (ПЕТАК), са почетком од 12.00 часова.
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 националне категорије (судије)
за полагање регионалне категорије (контролори)
за полагање националне категорије (контролори)

1.000,00 РСД
3.000,00 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: 07-2018. Готовинске уплате на лицу места се неће примати!

www.rsk.rs

Испитна комисија (за судијска звања) радиће у саставу:
Душан Стојковић,
Мартон Фабијан,
Мирослав Јанковић,

председник Комисије
члан Комисије
члан Комисије

Испитна комисија (за контролорска звања) радиће у саставу:
Слободан Вишекруна,
Мартон Фабијан,
Синиша Лазић,

председник Комисије
члан Комисије
члан Комисије

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

www.rsk.rs

