Број: 141/1
Београд, 12.07.2019.

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
двадесет првој редовној седници, одржаној 9. јула 2019. године, утврдио је

СПИСАК КАНДИДАТА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КАТЕГОРИЈЕ

За звање НАЦИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.

КНЕЖИЋ ВЛАДИМИР, Врбас

За звање РЕГИОНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
1.
2.
3.
4.
5.

ВЕЉКОВИЋ НИНОСЛАВ, Београд
САВИЋ ДИМИТРИЈЕ, Краљево
СВЕТОЗАРЕВИЋ ДЕЈАН, Крагујевац
ПУРИЋ ДУШАН, Београд
КРСТИЋ БОШКО, Кикинда

За звање НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ
1.
2.
3.
4.

ГОЛУБОВИЋ МАРЈАН, Лесковац
ВУКМАНОВИЋ ДЕНИ, Бешка
БОШКОВ БОРКО, Врбас
МАРКОВИЋ ДЕЈАН, Врбас

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

МАКСИМОВИЋ ЈЕЛЕНА, Ниш
МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА, Ниш
МИЉКОВИЋ АНДРИАНА, Лесковац
МИТИЋ МАРКО, Лесковац
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР, Лазаревац
РАДИЋ СТЕФАН, Лазаревац
БУБАЊА НИКОДИН, Бачка Паланка
ЦРЊАНСКИ ВОЈИСЛАВ, Бачка Паланка
МАТИЋ ДИМИТРИЈЕ, Београд
ВУЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, Београд
ПЕТКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, Обреновац
ПЕТКОВИЋ ДРАГАНА, Обреновац
МАРТИЋ МИРОСЛАВ, Панчево
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14.
15.
16.
17.

ЦВЕТКОВСКИ ЛУКА, Панчево
НЕДОВИЋ ЂОРЂЕ, Врбас
УЗЕЛАЦ МАРКО, Врбас
СТЕВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, Крагујевац

Испит ће бити одржан за време одржавања летњег едукативног кампа за судије и контролоре,
у Крагујевцу, хотел ''Шумарице'', Десанкин венац бб.
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 националног 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:
Одобрава се (признаје се) кандидату за полагање испита за националног
контролора, Владимиру Кнежићу, као презентација стручног рада стручна тема
''Имплементација најновијих измена Правила рукометне игре у такмичењу млађих категорија'',
која му је већ одређена за излагање младим судијама током прве смене летњег едукативног
кампа
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 или другој смени
кампа и то све време трајања (према већ извршеним пријавама и распореду активности), док
кандидати за звање регионалног и националног контролора имају обавезу да узму учешће у
трећој смени, исто тако за све време трајања.
Теоретско тестирање биће заједнички спроведено за судије који су кандидати за регионалну и
националну категорију према распореду активности на кампу (како у првој смени кампа, тако и
у другој смени кампа), док ће теоретски део испита за контролоре бити 26.07.2019. 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.
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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: 07-2019. Готовинске уплате на лицу места се неће примати!
Испитна комисија (за судијска звања у првој и другој смени) радиће у саставу:
Зоран Тијанић,
Милан Ракић,
Душан Стојковић,
Мирослав Јанковић,

председник Комисије
члан Комисије
члан Комисије
члан Комисије

Испитна комисија (за контролорска звања) радиће у саставу:
Зоран Тијанић,
Слободан Вишекруна,
Мирослав Јанковић,

председник Комисије
члан Комисије
члан Комисије

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