РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 197/3
Београд, 4.09..2019. год.

На основу члана 55. став 2 тачка 28. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, те тачке 4. Општих одредби Одлуке о начину утврђивања ранг листа судија и контролора, Управни
одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, донео је

1.

Овим Упутством утврђују се начин и поступци верификација контрола (извештаја о суђењу), рокови за
њихово извршење, као и надлежност и састави појединих комисија.

2.

Врховну надлежност у верификацији контрола (извештаја о суђењу), сходно члану 5. став 1 тачка 4.
Пословника о раду Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС, има Комисија за праћење суђења ЗСиК РСС.
Комисију за праћење суђења УО ЗСиК РСС чине:
 Слободан Вишекруна, председник
 Милан Ракић, члан
 Зоран Тијанић, члан
 Мирослав Јанковић, члан
 Мартон Фабијан, члан

3.

4.

(visekruna58@mts.rs)
(mrakic2012@gmail.com)
(zorantijanic@gmail.com)
(handball_yu@yahoo.com)
(fabijanmarton@gmail.com)

Појединачна надлежност (''првостепени'' преглед контрола) одговарајућих комисија за праћење суђења
утврђује се овим Упутством, и то:


Преглед и верификација контрола са утакмица Супер лиге за мушкарце и Супер лиге за жене,
Супер Б лиге за мушкарце и Супер Б лиге за жене, те такмичења за Куп на државном нивоу,
обавеза је Комисије из тачке 2. овог Упутства (Комисија за праћење суђења УО ЗСиК РСС);



Преглед и верификацију контрола са утакмица Прве лиге Север за мушкарце и Прве лиге
Север за жене, Друге лиге Север за мушкарце и Друге лиге Север за жене, Треће лиге
Војводина Север за мушкарце и жене, Треће лиге Војводина Запад за мушкарце и жене, Треће
лиге Војводина Исток за мушкарце и жене, те такмичења за Куп на регионалном нивоу на
територији Север, и лига млађих категорија на нивоу такмичарске целине Север,
обављаће Комисија за праћење суђења СЕВЕР;



Преглед и верификацију контрола са утакмица Прве лиге Центар за мушкарце и Прве лиге
Центар за жене, Друге лиге Центар за мушкарце, Друге лиге Центар за жене, те такмичења за
Куп на регионалном нивоу на територији Центар, и лига млађих категорија на нивоу
такмичарске целине Центар, обављаће Комисија за праћење суђења ЦЕНТАР



Преглед и верификацију контрола са утакмица Прве лиге Запад за мушкарце и Прве лиге
Запад за жене, Прве лиге Исток за мушкарце и Прве лиге Исток за жене, Друге лиге Копаоник
за мушкарце, Друге лиге Морава за мушкарце и Друге лиге Морава за жене, Друге лиге Исток
за мушкарце и Друге лиге Исток за жене, те такмичења за Куп на регионалном нивоу на
територији Запад и Исток, и лига млађих категорија на нивоу такмичарске целине Запад и
Исток, обављаће Комисија за праћење суђења ИСТОК - ЗАПАД.

Комисије за праћење суђења за такмичарске целине СЕВЕР, ЦЕНТАР, те ИСТОК - ЗАПАД, именује у оквиру
свог делокруга рада Комисија за праћење суђења ЗСиК РСС и оне имају статус поткомисија врховне
Комисије (Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС).
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5.

Комисија за праћење суђења ЗСиК РСС је на седници одржаној 9.07.2019. године именовала комисије за
праћење суђења за такмичарску сезону 2019/2020 за одређене такмичарске целине, и то:
 Комисија за праћење суђења СЕВЕР
 Мартон Фабијан,
председник
 Здравко Адамовић,
члан
 Владимир Кнежић,
члан

(fabijanmarotn@gmail.com)
(yyadamovic@neobee.net)
(knezodvrbasa@gmail.com)

 Комисија за праћење суђења ЦЕНТАР:
 Зоран Тијанић,
председник
 Мирослав Јанковић,
члан
 Зоран Ђуричић,
члан

(zorantijanic@gmail.com)
(handball_yu@yahoo.com)
(kosmaj1@mts.rs)

 Комисија за праћење суђења ИСТОК - ЗАПАД:
 Милан Ракић,
председник
 Синиша Лазић,
члан
 Горан Здравковић,
члан
 Владимир Живковић,
члан

(mrakic2012@gmail.com)
(lazicrss@yahoo.com)
(gorankondiva@yahoo.com)
(jovnik.zivkovic@gmail.com)

6.

Саставни део овог Упутства је и Образац за верификацију контрола за сезону 2019/2020.

7.

Надлежне комисије врше верификацију контрола на крају сваког календарског месеца, за све утакмице
одигране у том месецу.

8.

Образац за верификацију контрола се попуњава за сваку лигу посебно! Одговорност за исправно
попуњавање и уредну доставу Образаца за верификацију контрола имају председници надлежних
комисија.

9.

Преглед контрола се врши упоређењем садржаја, односно усклађеношћу извештаја о суђењу (контроле)
са одредбама Упутства о вршењу контрола (технички пропусти, преглед видео снимка, суперконтрола).

10. Верификација контрола се врши на следећи начин (наведеним редоследом):

1
Коло



Комесар (помоћник директора) за судијска питања одређене лиге доставља све приспеле
извештаје о суђењу (контроле) свим члановима надлежне комисије са пропратним извештајем
о прегледу контрола и учињеним пропустима (у којем су евидентирани сви пропусти), сходно
одредбама тачке 7.1 и 7.2 Упутства о вршењу контрола) до нејавне седнице надлежне комисије
за праћење суђења за претходни месец, те на основу тога комисија врши верификацију и
уписивање негативних бодова;



Уколико је у појединим извештајима о суђењу (контролама) било означених неприхватљивих
(— —) или слабих (—) оцена у сегментима, или је утицај судија на ток утакмица оцењен као
''повећали тежину'', такав извештај се одмах по приспећу доставља свим члановима надлежне
комисије на преглед и верификацију;



Образац се попуњава искључиво у електронском облику, и то у целости (примери су дати у
даљем тексту):
Комисија за праћење суђења:

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА

ЛИГА ПРВА ЛИГА ЦЕНТАР - мушкарци (1907)

Комисија за праћење суђења
ЗСиК РС Београда

Датум извршене верификације 3.10.2019.

2
Утакмица

3
Судије

4

5

6

7

Контролор

Корекција
оцене

Сегмент

Дата
оцена

8

9

Коригована Негативни
поени
оцена
контролора

1

РУДАР –
МОРАВА

Ђокић / Благојевић Зоран Тијанић

НЕ

---

---

---

0

1

РУДАР –
МОРАВА

Ђокић / Благојевић Зоран Тијанић

ДА

УКУПНИ
УТИСАК

+
(добар)

0
(просечно)

3

1

РУДАР МОРАВА

Ђокић / Благојевић Зоран Тијанић

НЕ

---

---

---

19

Заједница судија и контролора РСС

1.
2.
3.
10
НАПОМЕНА
Контрола написана у складу са
Упутством
Није логично да оцена у компоненти
укупни утисак буде + ако је лично
владање оцењено са Закашњење контроле 2 дана
Контрола није достављена судијама
Коришћен неодговарајући образац
контроле

УПУТСТВО ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ КОНТРОЛА 2019/2020
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11.



Надлежна комисија, такође, уноси дате, односно кориговане оцене (тзв. ''препис контроле''), у
посебан програм за обраду контрола (сабирање оцена и статистичка обрада), који се даје на
располагање надлежним комисијама за праћење суђења, искључиво за интерну употребу;



Када надлежна комисија изврши обраду података за одговарајући месец, на нејавној седници,
доноси одлуку о верификацији контрола;



Одлуку о верификацији контрола (у форми попуњеног Обрасца за верификацију контрола)
надлежна комисија доставља контролорима са одговарајуће листе;



Доставу одлуке о верификацији контрола надлежна комисија је дужна да изврши најкасније у
року од 3 дана од дана верификације, осим у случају када се одређена контрола упућује на
експертизу Комисији за праћење суђења ЗСиК РСС (тада се одређена контрола, после
извршене експертизе, увршћује у попис верификованих контрола за први наредни месец);
Стручни налаз после обављене експертизе надлежна комисија достав7ља заинтересованим
странама.



Контролори имају право приговора на одлуку о верификацији контрола; Приговор се доставља
директно Комисији за праћење суђења ЗСиК РСС за све лиге и такмичења, и то у року од 24
сата од пријема одлуке о верификацији; У приговору морају бити наведене све чињенице
којима се оспорава одлука о верификацији;

Судијски пар (којем је вршена контрола) има право приговора на контролу коју му достави контролор.
Приговор се подноси у писаном облику електронским путем надлежној комисији за праћење суђења у
року од 3 (дана) по пријему контроле. Подношење приговора повлачи са собом обавезно обезбеђивање
видео снимка утакмице на којој је вршена контрола. Обезбеђивање видео снимка пада на терет
подносиоца приговора. Приговор поднет без прилагања видео снимка сматраће се недозвољеним.

12. На крају полусезоне, односно по завршетку такмичарске сезоне, надлежне комисије (КзПС Север, КзПС
Центар, КзПС Исток - Запад), обавезне су да у року од 7 (седам) дана Комисији за праћење суђења УО ЗСиК
РСС доставе ''формирани и закључени документ'' сачињен кроз посебан програм за обраду контрола, како
би Комисија за праћење суђења ЗСиК РСС могла благовремено да сачини одговарајуће ранг листе судија
и контролора за поједине степене такмичења, а у складу са одредбама тачке 2. и 3. Општих одредби Одлуке
о начину утврђивања ранг листа судија и контролора.
13. Аутентично тумачење овог Упутства даје Управни одбор ЗСиК РСС, на писани захтев члана Заједнице.
14. Упутство за верификацију контрола потврђено је на двадесет првој редовној седници Управног одбора
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза и Србије, одржаној у Београду, дана 9.07.2019. године,
те је допуњено на електронској седници Управног одбора ЗСиК РСС од 4.09.2019. године а има се
примењивати са почетком такмичарске сезоне 2019/2020.
15. Ово Упутство ће бити објављено у Службеном гласилу ЗСиК РСС.

Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

Заједница судија и контролора РСС
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