РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 499/2
Београд, 9.06.2015. год.

На основу члана 50. став 2 тачка 6. и 16. Правилника о удруживању у Заједницу рукометних
судија и контролора Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 51,
52, 53, 54, 55, 56. и 57. Правилника о рукометним такмичењима Рукометног савеза Србије,
Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је утврдио

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА
СУДИЈА И КОНТРОЛОРА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим Критеријумима регулишу се начин и услови формирања листа судија, односно
контролора за рукометна такмичења из члана 10, 12. и 13. Правилника о рукометним
такмичењима Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС), као и предлагања за
увршћивање на листу судија (IHF/EHF referees) за рукометна такмичења у организацији
Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ), односно
контролора (IHF/EHF delegates) за рукометна такмичења у организацији Међународне
рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ).
2. Начин стицања звања ''рукометни судија'', односно ''рукометни контролор'', ближе је
регулисан Правилником.
3. На листама судија и контролора за рукометна такмичења могу се налазити само лица која
имају домицилно држављанство.
4. На листама судија за рукометна такмичења може се налазити ''рукометни судија'' који има
навршених 18 (осамнаест) година живота.
5. Изузетно од претходне одредбе, на листама судија за рукометна такмичења млађих узрасних
категорија може се налазити ''рукометни судија'' са навршених 16 (шеснаест) година живота.
6. На листама контролора за рукометна такмичења може се налазити ''рукометни контролор''
који има навршених 30 (тридесет) година живота, и најмање 10 (десет) година активног
судијског стажа као судија првог, другог, трећег и четвртог степена такмичења.
7. Изузетно од претходне одредбе, на листама контролора за рукометна такмичења млађих
узрасних категорија могу се налазити активне судије са листе судија за први степен
такмичења.
8. На листи контролора одређеног степена такмичења може се налазити само онај контролор
који се као активни судија налазио на листи судија односног степена такмичења.
9. Изузетно од претходне одредбе, на листи контролора одређеног степена такмичења може се
налазити и контролор који се као активни судија није налазио на листи судија односног
степена такмичења, уколико је пре тога на непосредно нижој листи контролора провео
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најмање 3 (три) године, и у свакој од тих такмичарских сезона се налазио у првој четвртини
одговарајуће утврђене ранг листе контролора.
10. Контролори, у правилу, могу контролисати само оне судије који се налазе на истом или нижем
степену такмичења; контролори нижег степена такмичења не могу контролисати судије вишег
степена такмичења.
11. Контролори првог степена такмичења (А листа) могу контролисати све судије, без обзира на
степен такмичења и стечену категорију.
12. ''ПОВЛАШЋЕНЕ'' судије су оне судије које су као активни играчи:
 најмање 2 (два) пута наступили за државну сениорску репрезентацију, или
 најмање 5 (пет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб првог или
другог степена такмичења, или
 најмање 10 (десет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб било
којег степена такмичења.
13. ''ЕКСТРА ПОВЛАШЋЕНЕ'' судије су оне судије које су као активни играчи:
 најмање 50 (педесет) пута наступали за државну сениорску репрезентацију, или
 најмање 10 (десет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб првог
степена такмичења, или
 освајали медаље као државни репрезентативци (у сениорској, јуниорској или
кадетској узрасној категорији) на олимпијским играма, светским и европским
првенствима, или
 освајали било који од европских клупских купова.
14. ''Повлашћени'' и ''екстра повлашћени'' статус судија не укључује наступ за иностране клубове.
15. На листу судија одређеног степена такмичења за односну такмичарску сезону може бити
увршћено највише онолико судијских парова колико одговара трочетвртинском броју клубова
у том степену такмичења на почетку такмичарске сезоне (паритет судијских парова и клубова
је 75 % судијских парова наспрам укупног броја клубова) .
16. На листу контролора одређеног степена такмичења за односну такмичарску сезону може бити
увршћено највише онолико контролора колико клубова игра у том степену такмичења,
поштујући при томе одредбе члана 53. Правилника о рукометним такмичењима РСС које се
односе на делегате.
17. Судије, односно контролори, који су навршили одређене године живота, сходно овим
Критеријумима, не могу се више налазити на листи судија, односно контролора. Судије,
односно контролори, који су у току односне такмичарске сезоне навршили године живота
одређене критеријумима, могу обављати дужност до краја односне такмичарске сезоне.
Као датум почетка такмичарске сезоне у одређеној календарској години, који се узима у
обзир приликом формирања листа судија и контролора, рачуна се 1.08. (први август) за сва
рукометна такмичења.
18. На листу судија, односно контролора, за односну такмичарску сезону могу бити увршћене
само судије, односно контролори, који су извршили уплату чланарине за одговарајућу
календарску годину.
19. На листу контролора односног степена такмичења, односно лиге, не могу бити увршћени
контролори који се налазе ''у сукобу интереса'', уколико је на листу судија истог степена
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такмичења, односно лиге, увршћен блиски сродник контролора у првом степену сродства у
директној или побочној линији (син, ћерка, брат, сестра).
20. На листу како судија, тако ни контролора, не могу бити увршћени оне судије као ни
контролори који се налазе ''у сукобу интереса'', уколико је за клуб истог степена такмичења у
функцији играча, тренера или рукометног радника лиценциран њихов блиски сродник у
првом степену сродства у директној или побочној линији (син, ћерка, брат, сестра, родитељ,
супружник).
21. Основна листа судија и контролора првог степена такмичења - А листа, односно основна листа
судија и контролора првог степена такмичења - Б листа, не сматрају се истим степеном
такмичења, у смислу примене одредби ових Критеријума.
22. На листу судија за одређени степен такмичења могу бити увршћене судије којe су здравствено
способне за обављање дужности. Утврђивање здравствене способности судија врши
искључиво лекар специјалиста спортске медицине. Уколико лекарски преглед није извршен
од стране лекара специјалисте спортске медицине, лекарско уверење мора обухватити све
податке који су садржани на посебном обрасцу који утврђује УО ЗСК РСС. Лекарски прегледи
судија врше се обавезно 2 (два) пута у току такмичарске сезоне, и то најкасније до 1.
септембра за јесењи део сезоне, и најкасније до 1. марта за пролећни део сезоне.
23. На листу судија за одређени степен такмичења могу бити увршћене судије које су положиле
тест физичке припремљености. Тестирање физичке припремљености судија врши се обавезно
2 (два) пута у току такмичарске сезоне, и то најкасније 7 (седам) дана пре почетка јесењег
дела сезоне, и најкасније 7 (седам) дана пре почетка пролећног дела сезоне. Одлуку о начину
тестирања доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог Комисије за
праћење суђења. Управни одбор ЗРСК РСС може донети одлуку о увођењу ванредног рока за
полагање поправног испита физичке припремљености. Уколико судија 2 (два) пута у току
сезоне, без обзира на рок, не положи тест физичке припремљености, аутоматски ''напушта''
листу, и у наредној такмичарској сезони може бити увршћен само на непосредно нижи степен
такмичења.
24. На листу судија за односну такмичарску сезону могу бити увршћене само судије које су
присуствовале стручном семинару који се одржава најкасније 7 (седам) дана пре почетка
такмичења у одговарајућем степену такмичења. Судије су на стручном семинару (редовни
термин), као услов увршћивања на одговарајућу листу, обавезни положити тест који садржи
питања из следећих области: Правила рукометне игре, и Пропозиције такмичења и пратећа
упутства. Тест може бити писани и усмени. Одлуку о начину тестирања доноси Управни одбор
Заједнице судија и контролора РСС, на предлог Комисије за праћење суђења. Уколико судија у
редовном року не положи тест, исти може поново полагати у ванредном року, који може бити
најмање 30 (тридесет) дана после редовног рока. Одлуку у вези ванредног рока доноси
Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС. Судија који и тада не покаже довољно
знања (не положи тест) приликом тестирања за одговарајући степен такмичења, аутоматски
''напушта'' листу, и може бити увршћен само на непосредно нижи степен такмичења за
наредну такмичарску сезону.
25. На листу контролора за односну такмичарску сезону могу бити увршћени само контролори
који су присуствовали стручном семинару који се одржава најкасније 7 (седам) дана пре
почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. Контролори су на стручном семинару
(редовни термин), као услов увршћивања на одговарајућу листу, обавезни положити тест који
садржи питања из следећих области: Нормативно - правна регулатива РСС, Правила
рукометне игре, Пропозиције такмичења и пратећа упутства, и Општа спортска правила. Тест
може бити писани и усмени. Одлуку о начину тестирања доноси Управни одбор Заједнице
судија и контролора РСС, на предлог Комисије за праћење суђења. Уколико контролор у
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редовном року не положи тест, исти може поново полагати у ванредном року, који може бити
најмање 30 (тридесет) дана после редовног рока. Одлуку у вези ванредног рока доноси
Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС. Контролор који и тада не покаже довољно
знања (не положи тест) приликом тестирања за одговарајући степен такмичења, аутоматски
''напушта'' листу, и може бити увршћен само на непосредно нижи степен такмичења за
наредну такмичарску сезону.
26. На листу судија, односно контролора, за одређену такмичарску сезону, за први степен
такмичења, могу бити увршћене судије, односно контролори, који у односној такмичарској
сезони немају лиценцу за обављање друге дужности у рукометној организацији. Под другом
дужношћу подразумевају се: играчи, тренери, рукометни радници и медицински радници.
27. На листу судија, односно контролора, за други, трећи и четврти степен такмичења, могу бити
увршћене судије, односно контролори, који имају лиценцу за обављање друге дужности у
рукометној организацији, али не за онај степен такмичења на којој листи судија, односно
контролора се налазе за односну такмичарску сезону.
28. За одређену такмичарску сезону судија, односно контролор, може бити увршћен на највише 2
(две) листе, основну (највишу на коју је увршћен) и непосредно нижу. Ова одредба не односи
се на листу судија, односно контролора, за куп такмичење и такмичења млађих узрасних
категорија.
29. Изузетно од претходне одредбе, судија односно контролор, у току једне такмичарске сезоне
може судити односно контролисати и у степену такмичења који је и нижи од најнижег степена
такмичења на којој листи се налази, али само уз сагласност првостепеног органа у такмичењу
надлежног за судијска питања основне листе на којој се судија односно контролор налази.
30. Рукометни судија, односно контролор, који је увршћен на листу судија, односно контролора
за одређени степен редовног лигашког такмичења, има право да буде делегиран за
обављање дужности на најмање 3 (три) утакмице у току једне такмичарске сезоне, осим у
случају изрицања дисциплинске мере (казне).
31. Приликом формирања листе судија, односно контролора за одређени степен такмичења за
сваку такмичарску сезону, мора се обезбедити променљивост судија, односно контролора на
листи.
32. Листу судија одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске сезоне ''напушта''
најмање 1 (један) судијски пар према утврђеној ранг листи. Ранг листа судија за сваки степен
такмичења мора бити сачињена најкасније 15 (петнаест) дана по завршетку одговарајућег
степена такмичења.
Ранг листу судија на основу достављених извештаја о суђењу сачињава првостепени орган у
такмичењу надлежан за судијска питања у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе
судија и контролора, и доставља је Комисији за праћење суђења, која формира предлог Ранг
листе и доставља га Управном одбору ЗСиК РСС на усвајање.
У случају да на листу судија одређеног степена такмичења долази више судијских парова због
промене система такмичења, Управни одбор ЗСиК РСС може однети одлуку да листу судија
одређеног степена такмичења не напушта ниједан судијски пар, без обзира на пласман на
утврђеној ранг листи.
33. Листу контролора одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске сезоне
''напушта'' најмање 1 (један) контролор према утврђеној ранг листи. Ранг листа контролора за
сваки степен такмичења мора бити сачињена најкасније 30 (тридесет) дана по завршетку
одговарајућег степена такмичења.
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Ранг листу контролора сачињава Комисија за праћење суђења Управног одбора ЗСиК РСС у
складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе судија и контролора и доставља је
Управном одбору ЗСиК РСС на усвајање.
У случају да на листу контролора одређеног степена такмичења долази више контролора због
промене система такмичења, Управни одбор ЗСиК РСС може однети одлуку да листу
контроора одређеног степена такмичења не напушта ниједан контролор, без обзира на
пласман на утврђеној ранг листи.
34. Листу судија, односно контролора одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске
сезоне може ''напустити'' највише до 25 (двадесет пет) % судија од укупног броја судија на
одговарајућој листи, односно највише до 25 (двадесет пет) % контролора од укупног броја
контролора на одговарајућој листи. Изузетно од претходног, одговарајућу листу може
''напустити'' и више судија, односно контролора, што је условљено дисциплинским мерама
(казнама), као и годинама живота одређених овим Критеријумима.
35. На листу судија, односно контролора одговарајућег степена такмичења за сваку такмичарску
сезону ''долази'' најмање 1 (један) судијски пар, односно најмање 1 (један) контролор са
непосредно нижег степена такмичења, а према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг
листи за претходну такмичарску сезону.
36. Уколико је у последњој такмичарској сезони судији, односно контролору, изрицана
дисциплинска мера (казна), не може бити предложен за ''напредовање'' (увршћивање на
листу судија, односно контролора вишег степена такмичења).
37. Појам дисциплинске мере (казне) предвиђен овим Критеријумима не односи се на казне
изречене у смислу члана 180 184, 187 и 188. Дисциплинског правилника РСС, као и на казне
изречене по другим нормативним актима, а у смислу сродности са претходно наведеним
одредбама ДП РСС.
38. Листа судија, односно контролора за односну такмичарску сезону мора бити формирана
најкасније 7 (седам) дана пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења.
39. Управни одбор ЗСиК РСС може посебном одлуком формирати више квалитативних група у
оквиру листе судија, односно контролора истог степена такмичења, уз испуњавање услова из
тачке 15 Општих одредби ових Критеријума.
Попуна тих квалитативних група врши се на основу ранг листе из претходне сезоне и формира
се према важећим критеријумима за следећу сезону.
40. Управни одбор ЗРСК РСС може донети посебну одлуку о увршћивању на листу контролора и
рангу такмичења, оних активних судија који сопственом одлуком ''пре времена'' престану да
суде и тиме уступе своје место на листи млађим судијама.
41. Уколико неко службено лице (судија или контролор) због старосне границе престаје да врши
функцију судије или контролора, а не налази се међу онима који испадају са листе према ранг
листи, могу бити замењени са судијом или контролором који испуњава услове по
критеријумима за формирање листа, на предлог матичне регионалне судијске организације.
42. Све листе судија и контролора коначно утврђује и усваја Управни одбор ЗРСК РСС.
43. Контролори који наврше одређене године живота због којих се не могу налазити на листи
одређеног степена такмичења, могу на основу одлуке Управног одбора ЗСиК РСС бити
увршћени, уколико то желе, на листу контролора најнижег степена такмичења на подручју
којем припадају, а све док не напуне 65 (шездесет) пет година живота
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II - ЛИСТА СУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
1. За увршћивање на листу судија (IHF referees) за такмичења у организацији Међународне
рукометне федерације (ИХФ) могу бити предложене судије које су за односну такмичарску
сезону увршћене и на листу судија првог степена такмичења, а које испуњавају следећe
условe:
 да имају звање међународног ИХФ судије, а немају навршених 50 (педесет) година
живота,
 да нису у звању међународног ИХФ или ЕХФ судије испадали са листе првог степена
такмичења,
2. За увршћивање на листу судија (ЕHF referees) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ), као и за званична регионална такмичења могу бити предложене
судије које су за односну такмичарску сезону увршћене и на листу судија првог степена
такмичења, а које испуњавају следећe условe:
 да имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 50 (педесет)
година живота,
 да нису у звању међународног ИХФ или ЕХФ судије испадали са листе првог степена
такмичења,
3. За увршћивање на листу судија (IHF/EHF referees) за такмичења у организацији Међународне
рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложене
судије које имају конверзацијски ниво знања службеног језика Међународне рукометне
федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ). Службени језик ИХФ и ЕХФ је
енглески језик.
4. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу судија (EHF referees) за такмичења у
организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ), судија мора испуњавати и све посебне
услове сходно одговарајућим прописима Европске рукометне федерације (ЕХФ).
5. Приликом првог увршћивања на листу судија (IHF/EHF referees) за такмичења у организацији
Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ) не могу
бити предложене судије којима су у сезони која је претходила предлагању изрицане
дисциплинске мере (казне).
6. Начин утврђивања редоследа предложених судија за међународна, као и регионална
рукометна такмичења одређује Управни одбор ЗРСК РСС, на предлог своје Комисије за
праћење суђења, а на основу усвојене ранг листе у складу са Одлуком о начину утврђивања
ранг листе судија и контролора.

III - ЛИСТА СУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА - А ЛИСТА
1. На А листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на А листи судија првог степена
такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за
претходну сезону ''напуштају'' А листу првог степена такмичења, и којима нису изрицане
дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које:
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, a немају навршених 50 (педесет)
година живота,
 имају звање националног судије, a немају навршених 48 (четрдесет осам) година
живота.
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2. На А листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према
редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг
листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у
претходној такмичарској сезони налазиле на Б листи судија првог степена такмичења, а које:
 имају звање националног судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година
живота,
 имају звање националног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршених 39
(тридесет девет) година живота,
 имају звање националног судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају
навршених 40 (четрдесет) година живота,
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, и раније су се налазили на листи првог
степена такмичења, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година живота,
 имају звање националног судије, и раније су се налазили на листи судија првог степена
такмичења, а немају навршене 43 (четрдесет три) године живота.

IV - ЛИСТА СУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА - Б ЛИСТА
1. На Б листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на А листи судија првог степена
такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене
дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' А листу, а које:
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 49 (четрдесет
девет) година живота,
 имају звање националног судије, а немају навршених 47 (четрдесет седам) година
живота.
2. На Б листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на Б листи судија првог степена
такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за
претходну сезону ''напуштају'' Б листу првог степена такмичења, и којима нису изрицане
дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које:
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, a немају навршених 49 (четрдесет
девет) година живота,
 имају звање националног судије, a немају навршених 47 (четрдесет седам) година
живота.
3. На Б листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према
редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг
листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у
претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена такмичења, а које су
учествовале на најмање једном летњем едукативном кампу ЗСиК РСС у последње три године
и то у целокупном трајању а које:
 имају звање националног судије, а немају навршених 37 (тридесет седам) година
живота,
 имају звање националног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршених 38
(тридесет девет) година живота,
 имају звање националног судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају
навршених 39 (четрдесет) година живота,
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, и раније су се налазили на листи првог
степена такмичења, а немају навршене 44 (четрдесет четири) године живота,
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имају звање националног судије, и раније су се налазили на листи судија првог степена
такмичења, а немају навршене 42 (четрдесет четири) године живота.

V - ЛИСТА СУДИЈА ДРУГОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на Б листи судија првог степена
такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене
дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које:
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 48 (четрдесет
осам) година живота,
 имају звање националног судије, а немају навршених 46 (четрдесет шест) година
живота.
2. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена
такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за
претходну сезону ''напуштају'' листу другог степена такмичења, и којима нису изрицане
дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које:
 имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 48 (четрдесет
осам) година живота,
 имају звање националног судије, а немају навршених 46 (четрдесет шест) година
живота.
3. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према
редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг
листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у
претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена такмичења, а које су
учествовале на најмање једном летњем едукативном кампу ЗСиК РСС у последње три године
и то у целокупном трајању, и:
 имају звање националног судије, а немају навршених 36 (тридесет шест) година
живота,
 имају звање националног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршених 37
(тридесет седам) године живота,
 имају звање националног судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају
навршених 38 (тридесет осам) година живота,
 имају звање националног судије, и раније су се налазили на листи судија другог
степена такмичења, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота.
4. На листу судија другог степена такмичења се обавезно увршћују судије које се у односној
такмичарској сезони налазе у програму ''европски млади судија'' без обзира на године
живота и категорију.

VI - ЛИСТА СУДИЈА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена
такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене
дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које:
 имају звање националног судије, а немају навршене 44 (четрдесет четири) године
живота.
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2. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена
такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за
претходну сезону ''напуштају'' листу трећег степена такмичења, и којима нису изрицане
дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које:
 имају звање националног или регионалног судије, а немају навршене 44 (четрдесет
четири) године живота
3. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према
редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг
листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у
претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена такмичења, а које
су у односној години учествовале на отвореном кампу ЗРСК РСС, и:
 имају звање националног судије, а немају навршене 34 (тридесет четири) године
живота,
 имају звање регионалног судије, увршћене су у ''национални програм младих судија'',
а немају навршене 24 (двадесет четири) године живота.
 имају звање националног или регионалног судије и статус ''повлашћених судија'', а
немају навршених 35 (тридесет пет) година живота,
 имају звање националног или регионалног судије и статус ''екстра повлашћених''
судија, а немају навршених 36 (тридесет шест) година живота,
 имају звање националног судије, и раније су се налазили на листи трећег степена
такмичења, а немају навршених 37 (тридесет седам) година живота,

VII - ЛИСТА СУДИЈА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена
такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене
дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које:
 имају звање националног или регионалног судије, а немају навршене 42 (четрдесет
две) године живота.
2. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена
такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за
претходну сезону ''напуштају'' листу четвртог степена такмичења, и којима нису изрицане
дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које:
 имају звање националног, регионалног или судије прве категорије, а немају навршене
42 (четрдесет две) године живота,
3. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије
које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листама судија за такмичења млађих
узрасних категорија, а које:
 имају звање националног, регионалног или судије прве категорије, а немају
навршених 28 (двадесет осам) година живота,
 имају звање судије друге категорије, увршћене су у ''национални програм младих
судија'', а немају навршене 22 (двадесет две) године живота.
 имају звање националног, регионалног или судије прве категорије и статус
''повлашћених судија'', а немају навршене 32 (тридесет две) године живота,
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имају звање националног, регионалног, или судије прве категорије и статус ''екстра
повлашћених'' судија, а немају навршених 35 (тридесет пет) година живота,

4. Листа судија четвртог степена такмичења је, у начелу, почетни ниво на који се увршћују судије
после полагања испита за рукометног судију и стицања звања судије друге категорије.
Увршћивање судија на листу на овакав начин могуће је само уколико на одређеном подручју
не постоји редовно лигашко такмичење млађих узрасних категорија.

VIII - ЛИСТА СУДИЈА ЗА КУП ТАКМИЧЕЊЕ
1. На листу судија за куп такмичење на државном нивоу у одређеној години увршћују се судије
које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког
такмичења:
 првог степена, без обзира на године старости,
 другог степена, а имају стечено звање ''европски млади судија''.
2. На листу судија за куп такмичење на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и
општинским нивоима увршћују се све активне судије које су у односној такмичарској сезони
увршћене на листе судија за редовна лигашка такмичења. Покрајински, међуокружни,
окружни, градски и општински савези могу донети ограничења у вези увршћивања судија на
листу у појединим деловима куп такмичења која су у њиховој надлежности.

IX - ЛИСТА СУДИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА
1. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на државном нивоу у одређеној
такмичарској сезони увршћују се судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на
листу судија редовног лигашког такмичења:
 првог степена, без обзира на године старости,
 другог степена, а немају навршених 36 (тридесет шест) година живота,
 трећег степена, а немају навршених 34 (тридесет пет)) година живота,
 четвртог степена, а немају навршених 28 (двадесет осам) година живота.
2. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским, међуокружним,
окружним, градским и општинским нивоима увршћују се све активне судије. Покрајински,
међуокружни, окружни, градски и општински савези могу донети ограничења у вези
увршћивања судија на листу у појединим деловима такмичења млађих узрасних категорија
која су у њиховој надлежности.

X - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА МЕЂУНАРОДНА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА
1. Статус међународног контролора (IHF delegate) за такмичења у организацији Међународне
рукометне федерације (ИХФ) одређује се у складу са прописима ИХФ-а и оствареним
ангажовањем на такмичењима у организацији и под надзором Међународне рукометне
федерације (ИХФ).
2. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који су за односну
такмичарску сезону увршћени на листу контролора првог степена такмичења, и који
испуњавају један од следећих услова:
 да су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије,
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да су као активне судије судили први степен такмичења најмање 10 (десет) година у
континуитету, и за то време нису испадали са листе,
да су као активни контролори најмање 5 (пет) последњих година у односу на годину
предлагања били увршћени на листу контролора првог степена такмичења.

3. За увршћивање на листу контролора Регионалног такмичења могу бити предложени
контролори који су за односну такмичарску сезону увршћени на листу контролора првог
степена такмичења, и који испуњавају један од следећих услова:
 да су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије,
 да су као активне судије судили први степен такмичења најмање 10 (десет) година у
континуитету
 да су као активни контролори најмање 5 (пет) последњих година у односу на годину
предлагања били увршћени на листу контролора првог степена такмичења.
4. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који су у сезони која је
претходила предлагању били међу 10 (десет) најбољих контролора првог степена такмичења
према објављеној ранг листи.
5. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који имају конверзацијски
ниво знања службеног језика Европске рукометне федерације (ЕХФ). Службени језик ЕХФ је
енглески.
6. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који немају навршених 68
(шездесет осам) година живота.
7. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за
такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ), контролор не може бити
старији од 55 (педесет пет) година живота.
8. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске
рукометне федерације (ЕХФ), као и за званична регионална такмичења не могу бити
предложени контролори којима су у последњој такмичарској сезони изрицане дисциплинске
мере (казне).
9. Начин утврђивања редоследа предложених контролора одређује Управни одбор ЗРСК РСС, на
предлог своје Комисије за праћење суђења.

XI - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА - А ЛИСТА
1. На А листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на А листи контролора
првог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно
објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' А листу првог степена такмичења, и
којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања
дужности и дуже, а који:
 имају претходно стечен статус међународног контролора (IHF/EHF delegates), или
звање националног контролора, а као активне судије су имали звање ''елитног
међународног ИХФ судије'', и немају навршених 68 (шездесет осам) година живота,
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имају звање националног контролора, а немају навршених 65 (шездесет пет) година
живота.

2. На А листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће
утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону,
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на Б листи контролора
првог степена такмичења, а који:
 имају звање националног контролора, као активне судије су имали звање
међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршене 64 (шездесет четири) године
живота,
 имају звање националног контролора, као активне судије су се налазили на листи
судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају
навршене 63 (шездесет три) године живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршених 57 (педесетседам) година
живота.
3. На А листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону могу бити
увршћени уколико постоје расположива слободна места на листи, одмах после стицања звања
''рукометног контролора'' националне категорије, они контролори који су као активне судије
имали звање ''елитног међународног ИХФ судије'', а који су се у претходној такмичарској
сезони налазили на А листи судија првог степена такмичења.

XII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА - Б ЛИСТА
1. На Б листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на А листи контролора
првог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због
изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који:
 имају претходно стечен статус међународног контролора (IHF/EHF delegates), или
звање националног контролора, а као активне судије су имали звање ''елитног
међународног ИХФ судије'', и немају навршених 68 (шездесет осам) година живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршене 64 (шездесет четири) године
живота.
2. На Б листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на Б листи контролора
првог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно
објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' Б листу првог степена такмичења, и
којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања
дужности и дуже, а који:
 имају претходно стечен статус међународног контролора (IHF/EHF delegates), или
звање националног контролора, а као активне судије су имали звање ''елитног
међународног ИХФ судије'', и немају навршених 68 (шездесет осам) година живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршене 64 (шездесет четири) године
живота.
3. На Б листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће
утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону,
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог
степена такмичења, а који:
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имају звање националног контролора, као активне судије су имали звање
међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршене 63 (шездесет три) године
живота,
имају звање националног контролора, као активне судије су се налазили на листи
судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају
навршене 62 (шездесет две) године живота,
имају звање националног контролора, а немају навршених 56 (педесетшест) година
живота.

4. На Б листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' националне категорије, они
контролори који су као активне судије имали звање ''елитног међународног ИХФ судије'', а
који су се у претходној такмичарској сезони налазили на А листи судија првог степена
такмичења.

XIII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ДРУГОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на Б листи контролора
првог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због
изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који:
 имају звање националног контролора, као активне судије су имали звање
међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 68 (шездесет пет) година
живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршене 63 (шездесет три) године
живота.
2. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог
степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној
ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу другог степена такмичења, и којима нису
изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а
који:
 имају звање националног контролора, као активне судије су имали звање
међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 68 (шездесет осам) година
живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршене 63 (шездесет три) године
живота.
3. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће
утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону,
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора трећег
степена такмичења, а који:
 имају звање националног контролора, као активне судије су се налазили на листи
судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају
навршених 58 (педесетосам) година живота,
 имају звање националног контролора, а немају навршених 55 (педесетпет) година
живота.
4. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' националне категорије, они
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контролори који су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а који
су се у претходној такмичарској сезони налазили на А или Б листи судија првог степена
такмичења.
5. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону могу бити
увршћени уколико постоје расположива слободна места на листи, уколико одмах после
престанка активног суђења стекну звање ''рукометног контролора'' националне категорије,
они контролори који су као активне судије имали звање националног судије, а који су се у
претходној такмичарској сезони налазили међу 10 (десет) најбоље рангираних судијских
парова на А листи судија првог степена такмичења.

XIV - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог
степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због
изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који:
 имају звање националног контролора, а немају навршене 62 (шездесет две) године
живота.
2. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора трећег
степена такмичења, под условом да се не налазе међу контроло
бб
рима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу трећег степена
такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране
обављања дужности и дуже, а који:
 имају звање националног контролора, а немају навршене 62 (шездесет две) године
живота.
3. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће
утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону,
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора
четвртог степена такмичења, а који:
 имају звање националног контролора, а немају навршене 54 (педесет четири) године
живота.
4. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' националне категорије, они
контролори који су као активне судије имали звање националног судије, а који су се у
претходној такмичарској сезони налазили међу 10 (десет) најбоље рангираних судијских
парова на А листи судија првог степена такмичења.
5. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону могу бити
увршћени уколико постоје расположива слободна места на листи, уколико одмах после
престанка активног суђења стекну звање ''рукометног контролора'' националне категорије,
они контролори који су као активне судије имали звање судије националне категорије, и који
су се у претходној такмичарској сезони налазили на А листи судија првог степена такмичења,
а да се нису налазили међу 10 (десет) најбоље рангираних судијских парова.
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XV - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА
1. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора трећег
степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због
изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који:
 имају звање националног контролора, а немају навршених 65 (шездесет пет) година
живота.
2. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се
контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора првог,
другог или трећег степена такмичења а који због старосне границе не могу бити увршћени на
Б листу контролора првог степена такмичења, или листу контролора другог или трећег степена
такмичења, а који:
 имају звање националног контролора, а немају навршених 65 (шездесет пет) година
живота.
3. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се,
уколико одмах после престанка активног суђења стекну звање ''рукометног контролора''
националне или регионалне категорије, они контролори који су као активне судије имали
звање судије националне категорије, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили
на листи судија другог, трећег или четвртог степена такмичења, под условом да испуњавају
услове из тачке 6. Општих одредби ових Критеријума.
4. Листа контролора четвртог степена такмичења је, у начелу, почетни ниво на који се увршћују
контролори после стицања звања контролора.
5. Уколико се први пут предлаже за листу контролора четвртог степена такмичења контролор не
може бити старији од 52 (педесет две) године живота.

XVI - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА КУП ТАКМИЧЕЊЕ
1. На листу контролора за куп такмичење на државном нивоу у одређеној години увршћују се
контролори који су у односној такмичарској сезони увршћени и на А, односно Б листу
контролора првог степена редовног лигашког такмичења.
2. На листу контролора за куп такмичење на покрајинским, међуокружним, окружним, градским
и општинским нивоима увршћују се сви активни контролори. Покрајински, међуокружни,
окружни, градски и општински рукометни савези могу донети ограничења у вези увршћивања
контролора на листу у појединим деловима куп такмичења која су у њиховој надлежности.

XVII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА
1. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на државном нивоу у
одређеној такмичарској сезони увршћују се контролори који су у односној такмичарској
сезони увршћени и на А, односно Б листу контролора првог и листу контролора другог степена
такмичења.
2. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на државном, покрајинским,
међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима у одређеној такмичарској сезони
15

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА

могу бити увршћене активне судије са звањем међународног ИХФ или ЕХФ судије које су у
односној такмичарској сезони увршћене и на А листу судија првог степена такмичења.
3. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским,
међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима у одређеној такмичарској сезони
могу бити увршћене активне судије са навршених 45 (четрдесет пет) година живота које су у
односној такмичарској сезони увршћене и на А листу судија првог степена такмичења.
4. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским,
међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима увршћују се сви активни
контролори. Покрајински, међуокружни, окружни, градски и општински рукометни савези
могу донети ограничења у вези увршћивања контролора на листу у појединим деловима
такмичења млађих узрасних категорија која су у њиховој надлежности.

XVIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. Никоме се не могу оспорити права стечена пре ступања на снагу ових Критеријума.
2. Тумачење ових Критеријума даје Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на
писани захтев члана Заједнице, који се упућује преко основне заједнице судија и контролора.
3. Ови Критеријуми су усвојени на електронској седници Управног одбора Заједнице судија и
контролора РСС, одржаној 9.06.2015. године.
4. Критеријуми за формирање листа судија и контролора за рукометна такмичења имају се
објавити у Службеном гласилу Рукометног савеза Србије, а примењиваће се са почетком
такмичарске сезоне 2015/2016.

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Председник Управног одбора
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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