
 
 
 

 ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР 

СЕЗОНА 2021/2022. 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  

ХОТЕЛ ПАРК , Новосадског Сајма 35, Нови Сад, http://www.hotelparkns.com/  

 ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:  

 НЕДЕЉА 12.09.2021 

УЧЕСНИЦИ: Судије и контролори другог, трећег,                                                 

четвртог степена такмичења као и судије са листе 

ЛМК група „Војводина“ 

 

 

Након завршетка семинара биће организован пригодан кетеринг за све госте и учеснике 

семинара 

*Због тренутне епидемиолошке ситуације, моле се сви чланови да поштују епидемиолошке 

мере прописане од стране Владе Републике Србије 

АКТИВНОСТИ 

08:30 (09:30) Долазак на 
семинар 

Хотел, Слана 
Бара 

Судије 
(Контролори) 

Комисија 

09:00 – 11:00 Тест физичке 
спреме 

Слана Бара Судије Комисија 

10:00 – 11:00 Теоретски тест Хотел Контролори Комисија 

11:00 – 12:00 Стручна тема Хотел Контролори Зорица Машић 

12:00 – 13:00 Теоретски тест Хотел Судије Комисија 

13:00 – 14:00 Прогресивно 
кажњавање 

Хотел Сви Владимир 
Јовандић 

14:00 – 15:00 Седмерци Хотел Сви Александар 
Панџић 

15:00 – 16:00 Тенденције у 
суђењу 

Хотел Сви Бранка Марић 

https://goo.gl/maps/A7ZFFi58HrJ5ZzbW9
http://www.hotelparkns.com/


 
 
ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА: 

1.Зорица Машић - председник 

2.Владимир Николић - члан 

3.Здравко Адамовић - члан 

4.Радомир Остојић – члан 

 

 ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР : 

✓ Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине 

на текући рачун: 340-0000011029623-89 (Ерсте Банка). 

 Судије и контролори са основне листе другог степена такмичења (ПРЛ) врше уплату 

ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху уплате) у износу од 6.000,00 динара;  

✓  Судије и контролори са основне листе другог степена такмичења (ДРЛ) врше уплату 

ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху уплате) у износу од 4.000,00 динара;  

✓  Судије и контролори са основне листе трећег степена такмичења и лиге млађих категорија 

су изузети од плаћања чланарине за семинар. 

 ✓  Уплата у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и 

контролора РСВ најкасније до среде, 08.09.2021. године  

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 РСВ пре почетка тестирања;  

✓ 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):  

 - судије мушког пола до 30 година старости, норма минимално ниво 9  
 - судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5  
 - судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5 
 - судије женског пола до 30 година старости, норма минимално ниво 8   
 - судије женског пола преко 30 година старости, норм а минимално ниво 7,5 
  



 
 

✓ 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 o 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 

 Контролори су дужни да уз себе имају Упутство о вршењу контрола и Образац контроле  

Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:  

o Бележницу  

o Прибор за писање  

o Књигу ''Правила рукометне игре 2016'' 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ВЕЗАНЕ ЗА ПОШТОВАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА: 

 Сваки учесник је у обавези да се у потпуности придржава мера које ће у тренутку 

одржавања семинара бити на снази (ношење маски и одржавање растојања између 

учесника семинара и уздржавање од физичког контакта). 

 

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

држи 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. 

 

 Непоштовање 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 семинар. 



 
 

 

 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 последњих 6 месеци прележали COVID 19 

- PCR 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 

Војводине, Ђурашиновић Стевану. 

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 РСВ.  

 

 

                                                                                                                          Председник УО ЗСиКРСВ 

                                                                                                                               Радомир Остојић с.р. 


