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Београд, 26.04.2016. год.

ЗАЈЕДНИЦАМА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
РУКОМЕТНИХ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ, БЕОГРАДА,
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
ОСНОВНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
РУКОМЕТНИХ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Предмет:

Испит за стицање звања регионални /
национални судија / контролор

Поштовани,
На основу Одлуке Управног одбора ЗСиК РСС од 26.03.2016. године, Стручно лекторска
комисија ЗСиК РСС спровешће полагање испита за стицање звања рукометног судије,
односно рукометног контролора, националне и регионалне категорије.
Испит за звање регионалног, односно националног судије, биће одржан за време
одржавања летњег едукативног кампа за судије (прва смена), у Крагујевцу, хотел
''Шумарице'', Десанкин венац бб, у периоду од 4. до 8. јула 2016. године. Ради
приступања испиту неопходно је да кандидати код себе имају судијску легитимацију
(чланску карту ЗСиК РСС) са уредно унетим свим потребним подацима.
Испит за звање регионалног, односно националног контролора, биће одржан за
време одржавања летњег едукативног кампа за контролоре (друга смена), у
Крагујевцу, хотел ''Шумарице'', Десанкин венац бб, у периоду од 8. до 10. јула 2016.
године. Ради приступања испиту неопходно је да кандидати код себе имају судијску
легитимацију (чланску карту ЗСиК РСС) са уредно унетим свим потребним подацима.
Право полагања испита, судије и контролори имају у складу са одредбама Правилника
о категоризацији рукометних судија и контролора.
Испитне комисије ће бити накнадно одређене.
Обједињене пријаве за кандидате за свог подручја (списак кандидата за полагање
испита са потврдом испуњености услова), заједнице судија и контролора РСВ, РСБ,
РСЦС и РСКиМ треба да доставе најкасније до 30.05.2016. године, на службену адресу
за електронску пошту ЗСиК РСС (zsikrss@gmail.com).
Чланарина за полагање испита износи:
 за полагање регионалне категорије (судије и контролори) 1.500,00 динара
 за полагање националне категорије (судије и контролори) 3.000,00 динара
ЧЛАНАРИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА се уплаћује искључиво на текући рачун Заједнице
судија и контролора РСС број: 160-447544-21, са назнаком: ИСПИТ ЗА ПОЛАГАЊЕ
КАТЕГОРИЈЕ, позив на број: 07-2016. Готовинске уплате на лицу места се неће примати!
У случају евентуалне потребе за додатним информацијама можете се обратити
председнику Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС, Ненаду Николићу (063/431162).
Спортски поздрав!
Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

www.rsk.rs

