
 

 
 
 

Комисија за такмичење 
Судијска комисија 
skkss@kss.rs 

 

PIB: SR100160402 
Matični broj: 07062907 

 

 
Београд, 28.08.2017. 
 
 

ПОЗИВ 
 

ЗА СЕМИНАР и ТЕСТИРАЊЕ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА-КОНТРОЛОРА 
 ПРВЕ И ДРУГЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ И ДРУГЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ЈУГ“ 
 

који ће се одржати у Нишу  у недељу  24.09.2017. према распореду приказаном у 
наредној табели 

  Факултет за спорт, ул. Чарнојевића 10 A (семинар и писмени део теста Правила игре) 
OШ "ДУШКО РАДОВИЋ " (тест физичке припремљености)   

 

Недељa 24.09.2017. 
  Ниш, Факултет спорта и физичког васпитања   

09.30-13.30 часова 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦ АКТИВНОСТИ 

09.30-10.00 

 

Долазак кандидата 
-пријављивање 

Судијска комисија КТ КСС 

Регионални координатори 

10.00-10.45 Измене Правила игре I 

 

Судија-Инструктор 

 

11.00-11.45 Измене Правила игре II 

 
Судија-Инструктор 

 

12.00-12.45 Тест познавања Правила игре Судијска комисија КТ КСС 

Регионални координатори 

13.00-13.30 Састанак са Комесаром лиге и Регионалним 
координаторомa 

Комесари лига 
Регионални координатори 

Недеља  24.09.2017. 
Ниш, ОШ „Душан Радовић“  

14.00 – 15.45 часова 

14.00-15.00 Долазак кандидата и мерење 
-предаја лекарских уверења 

-мерење висине,масе, провера физичког изгледа 

Регионални координатори 

15.00-15.45 Тест физичке припремљености Судијска комисија КТ КСС 

Регионални координатори 

 

НАПОМЕНЕ:  
 

1. Све судије су дужне да на тестирање донесу ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ 
О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ КОШАРКАШКОГ 
СУДИЈЕ.  

 
2. На основу одредби Правилника о службеним лицима, службено лице које не 

положи било који тест или оправдано изостане са овог тестирања има право на 
поправно тестирање које неће бити одржано пре трећег одиграног кола 
одговарајућег такмичења. 



 

 
3. Позив за семинар не подразумева и аутоматско уврштавање на листу судија за 

наредну сезону. Коначна листа судија биће утврђена на основу ранг листе из 
претходне сезоне, резултата остварених на тестирању, физичког изгледа 
судије, као и на основу одредби Правилника о службеним лицима Кошаркашког 
савеза Србије. 

 

4. Од сезоне 2017/18 одговарајући физички изглед судија биће одређиван за 
кандидате за све листе судуја сениорских такмичења у организацији КСС 
(савезни или регионални ранг такмичења) како следи: 
 
-висина судије (у цм) -100+10%= горња телесна маса која ће бити толерисана 
(у кг) 
-када се гледа из профила,  судијин стомак мора бити у линији са грудима или 
ка телу у односу на груди, никако испред-то није дозвољено, такав стомак је 
неприхватљив. 
 

5. Евентуалну спречност доласка на семинар најавити дописом на имејл адресу  
     Комесара такмичења и Регионалног координатора, miskoni@mts.rs или 

cileas@mts.rs у којем ћете образложити разлоге спречености доласка на 
семинар-тестирање 

 

 

За све додатне информације стојимо вам на располагању. 
 

 

 
Срдачан поздрав. 
 

 
 

 

 
Региолани координатори СК КТ КСС        Судијска комисија КТ КСС 

 Александар Стојановић           Председник 
             Мирослав Радојковић                    Миодраг Личина 

 


