
 

 

Београд, 26.08.2021 
 
 

ПОЗИВ 
 

ЗА ТЕСТИРАЊЕ СУДИЈА ПРЕД СЕЗОНУ 2021/22 
ЛИСТА ТАКМИЧЕЊА 1. ЖЛС /2. МЛС / 2. ЖЛС 

РЕГИОН КСВ 

 
 

 Поштовани, 

 
достављам вам распоред и сатницу тестирања судија националних лига  

пред сезону 2021-22 

Регион КСВ 
  

НЕДЕЉА 12.09.2021. Нови Сад, “Хала СПЕНС”, Сутјеска бр. 2  

од 11.00 часова 
 
 

 
ЛИСТА ПОЗВАНИХ СУДИЈА (азбучним редом) 

РБ Презиме и Име Емаил Телефон 

1 Арсић Александар arsaref025@gmail.com 063 7615073 

2 Батинић Дејан batinicdejan94@gmail.com 065 4048149 

3 Вулетин Младен vuletinmladen@gmail.com 060 0757157 

4 Јовичин Мирослава mima.jovicin@gmail.com 063 8630494 

5 Кнежевић Урош uros.knezevic11@gmail.com 069 3213116 

6 Креста Бранко brankokresta@gmail.com 069 1179013 

7 Мишковић Милош misko99312@gmail.com 064 2270942 

8 Олћан Слободан olcanslobodan88@yahoo.com 063 7114272 

9 Орешковић Марко oreskovic1988@gmail.com 064 2262489 

10 Павловић Невена nevenap007@gmail.com 061 1141312 

11 Ракић Славко slavkorakic@uns.ac.rs 064 4443720 

12 Савић Дејан sudija.savic@gmail.com 064 1670443 

13 Табашевић Илија ilija.tabasevic@hotmail.com 063 8001520 

14 Штетин Марко markostetin@gmail.com 066 324252 
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Распоред и сатница 
 

ВРЕМЕ 
 

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

11,00-11,15 Долазак кандидата и мерење 
-пријављивање 
-предаја лекарских уверења 
-мерење висине,масе, провера физичког изгледа 

Регионални координатор за 
суђење/овлашћено лице 

11,15-11,45 
 
 

Тест физичке припремљености Регионални координатор за 

суђење /овлашћено лице  

12,00-12,45 Тест правила игре Регионални координатор за 
суђење/овлашћено лице 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

1. Регионални координатори/лица овлашћена за спровођење тестирања обезбеђују 

снимање теста физичке припремљености судија, као и мерење висине и масе судија 

(мерење се такође снима), 

2. Посебну пажњу при снимању мерења обратити на снимање судија из профила где ће 

се на основу снимка моћи утврдити да ли је “стомак испред груди” (судије треба да 

подигну мајицу како је то већ уобичајена пракса последње 4 сезоне). Дужина овог 

дела снимка не сме бити краћа од 30 секунди при чему ће судије гласно изговарати 

речи по свом избору како би се избегло “задржавање даха и увлачење стомака” 

3. Сви снимци тестова физичке припремљености судија треба да се пошаљу најкасније 

до понедељка 13.09.2021. до 12 часова, у mp4 или avi формату на email адресу СК ТК 

КСС: skkss@kss.rs  

4. За време трчања камера треба да буде постављена тако да се јасно може  видети 

када судија додирује линије на оба краја деонице од 20 метара при чему звучни 

сигнал треба да буде довољно гласан како би се чуо на снимку. 

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

6. Сва лица која присуствују тесту провере физичке припремљености судија дужна су да 

доставе попуњен и потписан образац “Изјава-COVID 19”. 
 

7. Регионални координатори за суђење/овлаштена лица за спровођење теста провере 

физичке способности судија дужна су да спроведу све заштитне мере како је то 
наведено у допису “Тест физичке припремљености и Тест правила игре - заштитне 
мере у вези са COVID-19”. 



 

 
 

8. И ове сезоне 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. 

9. Евентуалну спреченост доласка на тестирање најавити дописом на email адресу: 
skkss@kss.rs  у којем ћете образложити разлоге спречености доласка на тестирање. 

 

За све додатне информације стојимо вам на располагању. 

 

Срдачан поздрав 

                
               Судијска комисија КТ КСС 

                              Председник 
        Миодраг Личина  
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