РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 499/3
Београд, 9.06.2015. год.

На основу члана 50. став 2 тачка 6, 16. и 18. Правилника о удруживању у Заједницу
рукометних судија и контролора Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Правилник), Управни
одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је утврдио

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
МЕЂУНАРОДНИХ РУКОМЕТНИХ СУДИЈА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим Критеријумима регулише се начин стицања звања међународних рукометних судија,
односно услови за полагање испита за стицање звања међународног рукометног судије.
2. Прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације
(ЕХФ) одређена су следећа звања која се односе на међународне рукометне судије:
 Елитни међународни судија (IHF elite referee),
 Међународни судија (IHF referee),
 Континентални (европски) судија (EHF referee),
 Кандидат за континенталног (европског) судију (EHF candidate referee)
 Европски млади судија (EHF young referee).
3. Начин стицања звања елитног међународног судије (IHF elite referee), односно међународног
судије (IHF referee) утврђен је одговарајућим прописима Међународне рукометне федерације
(ИХФ).
4. Начин стицања звања континенталног (европског) судије (EHF referee)
утврђен је
одговарајућим прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ), односно Европске
рукометне федерације (ЕХФ).
5. Начин стицања звања европског младог судије (EHF young referee) утврђен је одговарајућим
прописима Европске рукометне федерације (ЕХФ).
6. Начин утврђивања редоследа кандидата за стицање звања континенталног (европског) судије
(EHF referee), одређује Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог своје
Комисије за праћење суђења.
7. Начин утврђивања редоследа кандидата за увршћивање у програм европског младог судије
(EHF young referee) одређује Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог
своје Стручно лекторске комисије.
8. За увршћивање на листу кандидата за стицање било ког од звања која се односе на
међународне рукометне судије 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.
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9. Уколико је у последњој такмичарској сезони судији изрицана дисциплинска мера (казна), не
може бити предложен за увршћивање на листу кандидата за стицање било ког од звања која
се односе на међународне рукометне судије.
10. 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.
11. Да би био увршћен на листу кандидата за стицање било ког од звања која се односе на
међународне рукометне судије, судија мора испуњавати и све посебне услове сходно
одговарајућим прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ), односно Европске
рукометне федерације (ЕХФ).

II - ЗВАЊЕ ЕЛИТНОГ МЕЂУНАРОДНОГ СУДИЈЕ
1. Звање елитног међународног судије (IHF elite referee) судија стиче одлуком надлежног органа
Међународне рукометне федерације (ИХФ).
2. Начин и услови стицања звања елитног међународног судије (IHF elite referee) утврђени су
прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ).

III - ЗВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ СУДИЈЕ
1. Звање међународног судије (IHF referee) судија стиче одлуком надлежног органа Међународне
рукометне федерације (ИХФ).
2. Начин и услови стицања звања међународног судије (IHF referee) утврђени су прописима
Међународне рукометне федерације (ИХФ).

IV - ЗВАЊЕ КОНТИНЕНТАЛНОГ (ЕВРОПСКОГ) СУДИЈЕ
1. Звање континенталног (европског) судије (EHF referee) судија стиче одлуком надлежног органа
Европске рукометне федерације (ЕХФ).
2. Начин и услови стицања звања континенталног (европског) судије (EHF referee) утврђени су
прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ), односно Европске рукометне
федерације (ЕХФ).

V - ЗВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА КОНТИНЕНТАЛНОГ (ЕВРОПСКОГ) СУДИЈУ
1. Звање кандидата за континенталног (европског) судију (EHF candidate referee) судија стиче
одлуком Управног одбора Рукометног савеза Србије, а на предлог Управног одбора Заједнице
судија и контролора Рукометног савеза Србије.
2. Кандидат за стицање звања континенталног (европског) судије (EHF candidate referee) мора,
поред услова одређених општим одредбама ових Критеријума, да испуњава и следеће услове:
 да има навршене 22 (двадесет две) године живота,
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да није навршио године живота које предвиђају прописи Европске рукометне
федерације (ЕХФ) као ограничавајући услов за полагање испита,
да је у односној сезони увршћен на листу судија првог степена такмичења.

VI - ЗВАЊЕ ЕВРОПСКОГ МЛАДОГ СУДИЈЕ
1. Звање европског младог судије (EHF young referee) судија стиче одлуком надлежног органа
Европске рукометне федерације (ЕХФ).
2. Начин и услови стицања звања европског младог судије (EHF young referee) утврђени су
прописима Европске рукометне федерације (ЕХФ).

VII - ЗВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЕВРОПСКОГ МЛАДОГ СУДИЈУ
1. Звање кандидата за европског младог судију судија стиче одлуком Управног одбора
Рукометног савеза Србије, а на предлог Управног одбора Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Србије.
2. Кандидат за стицање звања европског младог судије мора, поред услова одређених општим
одредбама ових Критеријума, да испуњава и следеће услове:
 да је навршио онолико година живота колико као минимални услов предвиђају прописи
Европске рукометне федерације (ЕХФ),
 да је активно судио у претходне 2 (две) такмичарске сезоне, у односу на сезону у којој
стиче звање кандидата,
 да има звање националног судије,
 да је најмање 2 (две) године био увршћен у национални програм ''млади судија'',
 да је за односну такмичарску сезону, у којој стиче звање кандидата, увршћен на листу
судија првог или другог степена такмичења,
 да је учествовао на најмање 2 (два) кампа који организује ЗСиК РСС,
 да није навршио године живота које предвиђају прописи Европске рукометне
федерације (ЕХФ) као ограничавајући услов за увршћивање у односни едукативни
програм.

VIII - НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ''МЛАДИ СУДИЈА''
1. Планом и Програмом рада Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије утврђено
је успостављање националног програма ''МЛАДИ СУДИЈА''.
2. Сврха успостављања националног програма ''млади судија'' је организовано и систематски
праћено обучавање и стручно усавршавање рукометних судија.
3. Циљ и задатак националног програма ''млади судија'' је ''убрзано'' стварање рукометних судија
за потребе редовних рукометних такмичења највиших степена у Републици Србији, као и
међународних рукометних такмичења.
4. Иницијални предлог за увршћивање у национални програм ''млади судија'' даје основна
заједница којој судија припада. Образложени предлог у писаном облику се доставља Стручно
лекторској комисији УО ЗСиК РСС.
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5. У национални програм ''млади судија'' могу бити предложене судије које испуњавају следеће
услове:
 да имају навршених 16 (шеснаест) година живота,
 да се налазе на листи судија било ког степена редовног лигашког такмичења,
укључујући и редовна такмичења млађих узрасних категорија,
 да имају најмање 6 (шест) месеци активног судијског стажа,
 да имају основни ниво знања службеног језика ИХФ и ЕХФ - енглеског језика,
 да немају навршене 24 (двадесет четири) године живота.
6. Одлуку о увршћивању судија у национални програм ''млади судија'' доноси Управни одбор
ЗСиК РСС, на основу препоруке своје Стручно лекторске комисије.
7. Одлуку о ''изласку'' судија из националног програма ''млади судија'' доноси Управни одбор
ЗСиК РСС, на основу писаног образложења своје Стручно лекторске комисије.

IХ - 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 стицање звања међународних рукометних судија примењиваће се осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласилу Рукометног савеза Србије.

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