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- Клубовима на територији РКСИС 

 

  O Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
 

Испит за стицање звања „Помоћни судија“ 
за градове Алексинац, Сокобања, Сврљиг и 
Књажевац одржаће се 4.10.2017. у сали 
гиманзије у Алексинцу са почетком у 19 
часова. 

 
Потребно је да сва лица која су до сада обављала или желе да 

обављају дужност помоћних судија присуствују семинару и испиту за 
стицање звања ПОМОЋНИ СУДИЈА како би добила ЛИЦЕНЦУ 
„СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ-ПОМОЋНИ СУДИЈА“. 

 
Испит није затворен само за кандидате из горе поменутих места већ је  
пожељно да учешће у семинару узму и они кандидати који нису била 
на првом полагању у Бору. У противном други круг поновљених 
тестирања биће одржан након почетка такмичења, а кандидати који 
нису полагали испит за лиценцу „Помоћни судија“ првом кругу 
тестирања неће моћи да обављају дужност помоћног судије на 
званичним утакмицама до момента када положе испит за стицање 
звања „Помоћни судија“. 

   
 

Oвим путем желимо да вас обавестимо да почевши од 
сезоне 2017/2018 у оквиру надлежности РКСИС, дужност 
помоћних судија на утакмицама сениорских и лиге МК неће 
моћи обављати неиспитане помоћне судије 
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Још једном молимо све клубове да схвате озбиљност семинара и 

тестирања помоћних судија као и да на време пошаљу каднидате са на 
тестирање/полгање за стицање звања „Помоћни судија“ јер уколико 
не буду имали  испитане лиценциране помоћне судије на својим 
утакмицама, биће принуђени да ангажују испитане помоћне судије из 
најближих места што наравно повећава трошкове организације 
утакмице. 

 
Такође молимо све клубове да  циљу унапређења суђења на 

региону источне Србије уколико имају заинтересоване кандидате (16 
година и старији) који желе да се бавe кошаркашим суђењем, такође 
упуте на семинар који ће се одржати у исто време када и семинар за  
нове и постојеће помоћне судије. 

 
 
За сва обавештења клубови се могу обратити Канцеларији 

РКСИС или на телефоне: 
• 069/40-45-043  Радојковић Мирослав  e-mail: 

misskoni@mts.rs 
• 064/32-33-512 Здравковић Стефан e-mail: 

stefan.z.90@gmail.com 
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