
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И 

КОНТРОЛОРА 
Управни одбор 
Број: II-32/2021 

Београд, 10.08.2021. год. 
 

Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је, на другој 
редовној седници, одржаној 14.07.2021. године, донео одлуку у смислу члана 55. став 2 
тачке 25. и 26.. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, а у вези 
са тачкама 18, 22, 23, 24. и 25. општих одредби Критеријума за формирање листа судија и 
контролора за рукометна такмичења, да организује, према распореду активности, како 
следи: 

РЕДОВАН ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР 
 
СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 

КРАГУЈЕВАЦ,  
Хотел ''ШУМАРИЦЕ'', ул. Десанкин венац бб  
03-05. септембар 2021. год. 
ПЕТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА, 

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: 

СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ 
основна листа првог степена такмичења (А и Б 
листа Супер лиге) 
ДЕЛЕГАТИ 
основна листа првог степена такмичења (А и Б 
листа Супер лиге) 

 

ПРОГРАМ РАДА 
СА ПЛАНОМ АКТИВНОСТИ 

 ПЕТАК 03.09.2021.   

Најкасније 

16.00 
ДОЛАЗАК НА СЕМИНАР СВИ 

Секретар УО ЗСиК 
РСС и техничка 
подршка 
 

1.Пријавни пулт 

2.Рецепција 

16:30 ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА 

Судије  
Контролори 
Делегати 

Бранка Марић 
Борис Ивановић 

 

Сала великог 
ресторана 

17:00 

Обраћање Сарадника за 
судијска питања ARKUS i 
СУПЕР Б рукометних лига 
учесницима семинара 

Судије  
Контролори 
Делегати 

Тијанић Зоран 
Сала великог 
ресторана 

17:30 
Нове тендеције у модерном 
рукомету, извештај из Токија  

Судије  
Контролори 
Делегати 

Бранка Марић 
Сала великог 
ресторана 

19:00 

Теоретски тест познавања 
Правила игре  (10 питања – 
пронађи у књизи) 
30 минута 

Судије  
Контролори 
 

Комисија семинара 
Сала великог 
ресторана 

20.00 ВЕЧЕРА СВИ  
Сала малог 
ресторана 
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 СУБОТА 04.09.2021.   

8:00 

Провера физичке 
припремљености  

(шатл ран тест) 

судије  

Комисија са 
Факултета спорта и 
физичког васпитања 
Београд 
 
Комисија за физичку 
припрему 

Спортска сала 

ДОРУЧАК контролори  
Сала малог 
ресторана 

8:30 
Обавезе контролора /делегата 
пре и током утакмице  

контролори 
делегати 

Бранка Марић 
Јован Попадић 
Небојша Виденовић 

Сала великог 
ресторана 

10:00 ДОРУЧАК судије  
Сала малог 
ресторана 

10:30 

Физичка припрема судија 
(проблематика, савети) 

судије 
Комисија за физичку 
припрему судија 

Сала великог 
ресторана 

Припрема контроле (упутства, 
проблематика, савети) 

контролори Зорица Машић Сала бр. 6 

13.30 РУЧАК СВИ 
 Сала малог 

ресторана 

16:30 

Критеријуми суђења за 
предстојећу сезону (судије и 
контролори) 

Судије  
Контролори 
Делегати 

Владимир Јовандић 
Сала великог 
ресторана 

18:30 

Теоретски тест познавања 
Правила игре  (30 питања из 
каталога -  
судије и контролори) 60 мин 

судије  
Комисија семинара 

Сала великог 
ресторана 

Контролори  Биће дефинисано 

20:00 ВЕЧЕРА СВИ  
Сала малог 
ресторана 

 

 НЕДЕЉА 05.09.2021.   

9:00 ДОРУЧАК СВИ  
Сала малог 
ресторана 

10:30 Последњих 30 секунди 
(судије и контролори) 

Судије  
Контролори 
Делегати 

Вања Антић 
Сала великог 
ресторана 

12:00 
Разговори са руководством 
АРКУС лиге и СУПЕР Б 
рукометне лиге 

Судије  
Контролори 
Делегати 

УО ЗСиК РСС 
УО ЗД РСС 

Сала великог 
ресторана 

13.30 РУЧАК СВИ  
Сала малог 
ресторана 

15:00 
Саопштавање резултата 

Затварање семинара 

Судије  
 Сала великог 

ресторана контролори 

 

15:30 УО ЗСиК РСС Сала малог ресторана (Анализа резултата Семинара) 

16:30 СКУПШТИНА ЗСиК РСС Сала малог ресторана (Усвајање СТАТУТА ЗСиК РСС) 
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ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА  
 

1. Бранка Марић 
2. Зорица Машић 
3. Зоран Тијанић 

 
ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР   
 
 Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза 

Србије број 160-447544-21 (Банка Интеса а.д.)  
 

 Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (А листа Супер 
лиге) врше уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху 
уплате) у износу од 16.000,00 динара; приликом уплате навести и позив на број 
01-2021;  

 
 Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (Б листа Супер 

лиге) врше уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху 
уплате) у износу од 12.000,00 динара; приликом уплате навести и позив на број 
02-2021; 

 
 Уплата у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун 

Заjеднице судија и контролора РСС најкасније до среде, 01.09.2021. године  
 

Због могуће измене епидемиолошке ситуације и евентуалног неодржавања семинара 
молимо Вас да уплату извршите у периоду од  након 30.08.2021. како услед 
отказивања не би било потребно враћати уплаћена средства. 
 
УСЛОВИ СМЕШТАЈА СУДИЈА УЧЕСНИКА СЕМИНАРА  
 
 Пансион у хотелу садржи ноћење, доручак, ручак и вечеру. 

 
 Смештај судија учесника семинара је у двокреветним и трокреветним собама, 

које су опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом, 
кабловском телевизијом, бежичним интернетом.  

 
Молимо за разумевање због смештаја јер је ово била једина опција у тренутку када је 
договарана сарадња са хотелом Шумарице. 

 
 Распоред коришћења соба одређен је унапред и биће доступан приликом 

пријаве доласка на рецепцији хотела.  
 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 
 
Обавезе учесника везане за одржавања семинара: 
 
СУДИЈЕ: 

 
 Судије су у обавези да приликом доласка на тест физичке припремљености 

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  
 
Лекарско уверење се предаје Секретару УО ЗСиК РСС пре почетка тестирања;  
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 Судије су у обавези да понесу спортску опрему ради полагања теста физичке 
припремљености 

 
 Судије су у обавези да приступе полагању теста физичке припремљености 

(полаже се тзв. ''Shuttle run'' тест):  
 

o међународне судије полажу норме које прописује Европска рукометна 
федерација (ЕХФ) (судије мушког пола норма минимално ниво 9,5, судије 
женског пола норма минимално ниво 8,5)  

o судије мушког пола до 30 година старости, норма минимално ниво 9  

o судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5  

o судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5 

o судије женског пола до 30 година старости, норма минимално ниво 8 

o судије женског пола преко 30 година старости, норма минимално ниво 7,1 

o нема „бонуса“ за трчање преко задате норме   

 Судије су у обавези да приступе полагању теоретског теста и то: 
 

o Тест бр.1 – пронађи у књизи Правила игре (10 цитата из Правила 
рукометне игре) 

o Тест бр. 2 – 30 питања из КАТАЛОГА Питања из правила игре 

СУДИЈЕ - пролазност мање од 10 % грешака).  
 

КОНТРОЛОРИ: 
 
 Контролори су у обавези да приступе полагању теоретског теста и то: 

 
o Тест бр.1 – пронађи у књизи Правила игре (10 цитата из Правила 
рукометне игре) 

o Тест бр. 2 – 30 питања из КАТАЛОГА Питања из правила игре 

КОНТРОЛОРИ - пролазност мање од 7% грешака 

 

 Контролори су у обавези да на Семинару уз себе имају Упутство о вршењу 
контрола за сезону 2021/2022 и  образац контроле за сезону 2021/2022  
(предлог Упутства и новог Обрасца је на сајту ЗСиК РСС) 

 

НАПОМЕНА: 

Судије и контролори који донесу доказ од ЕХФ-а да су положили физички тест и тест 
правила игре на А и Б првенствима Европе која су одиграна овог лета ослобођени су 
полагања физичких и теоретских тестова. 

ОДЛУКОМ УО ЗСиК признају се резултати полагања теоретског теста са КАМПА из Крагујевца 
уколико судије то желе. Уколико желе да евентуално побољшају резултат полагаће у термину 
предвиђеном програмом. Уколико судије полажу тест на Семинару биће им признат ТАЈ 
резултат без обзира да ли има више или мање негативних одговора.  

Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:  

o Бележницу 

o Прибор за писање  

o Књигу ''Правила рукометне игре 2016''  
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Обавезе учесника везане за поштовање епидемиолошких мера  у време трајања 
семинара 
 Сваки учесник је у обавези да се у потпуности придржава мера које ће у 

тренутку одржавања семинара бити на снази (ношење маски и одржавање 
ПРОПИСАНЕ ДИСТАНЦЕ између учесника семинара и уздржавање од 
физичког контакта) 

 
 Лица овлашћено од стране УО имају у сваком тренутку овлашћења да лицу које 

се не придржава прописаних мера изрекну опомену а уколико опоменуто лице 
настави са кршењем дефинисаних прописа, лица одређена од стране УО су у 
обавези да одмах обавесте ИСПИТНУ КОМИСИЈУ СЕМИНАРА која ће тренутно 
донети мере удаљења са семинара. Не поштовање предвиђених мера као 
последицу подразумева удаљавање са семинара. Уколико лице буде удаљено 
са семинара због непоштовања предвиђених мера, неће му бити враћена 
уплаћена средства и сматраће се да НИЈЕ присуствовао семинару 
 

 Сви учесници семинара су у обавези да обезбеде довољан број заштитних 
маски и средства за дезинфекцију руку.  

 
 Сви учесници семинара су у обавези да ураде брзи антиген тест (не старији од 

48 сати) који ће приказати Секретару Заједнице одмах по доласку на камп и то 
пријаве на рецепцији хотела.  

 
Брзи антиген тест НЕ морају приказати лица која имају: 

 
- потврду да су вакцинисани са обе дозе вакцине одобрене у Републици Србији 
- потврду да су у задњих 6 месеци прележали  COVID 19 
- ПЦР тест не старији од 72 сата од тренутка тестирања до тренутка пријаве на 

семинар 
 

Сви ови подаци налазе се у Дигиталном зеленом сертификату који је бесплатан и 
можете га подићи са сајта еУПРАВЕ или на шалтерима пошта 

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и 
контролори могу се обратити секретару Заједнице судија и контролора Рукометног 
савеза Србије, Дарку  Стефановићу (062/708 928). 
 
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 изостанака, те ће се такви евентуални случајеви сматрати 
неоправданим изостанком. 
 
У случају отказивања семинара због епидемиолошке ситуације и одлука Кризног 
штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19,биће вам 
послата благовремена обавештења са одлукама УО ЗСиК РСС. 
 
У случају отказивања тродневног семинара Семинар ће бити одржан као једнодневни 
по групама а у том случају износ котизације биће умањен за износ трошкова хотелског 
смештаја. 

Председница Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСС 

 
 

БРАНКА МАРИЋ, с.р. 


