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На основу члана 64. став 2 тачка 16. и 17. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије (у 
даљем тексту: Статут), а у вези са чланом 49, 50, 51, 52, 53, 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 8, 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 којаимају држављанство 

Републике Србије. 
 

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  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 /ИХФ и ЕХФ/.  

 

8. 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.  
 

9. 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.  

 

10. На листама судија или контролор, не могу бити увршћени судије или контролори који се налазе у ”сукобу 

интереса.” Сукоб интереса тумачи УО РСС у складу са Правилником о спречавању сукоба интереса у 

рукометном спорту који је доноси надлежни орган РСС.  
 

11. На листу судија могу бити увршћене судије којe су здравствено способне за обављање дужности. Утврђивање 
здравствене способности судија врши се према Правилнику о утврђивању здравствене способности спортиста 

за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима. Општу и посебну здравствену 

способност утврђује надлежна здравствена установа, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, у 
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складу са Законом и овде наведеним правилником. Надлежна здравствена установа јесте здравствена 
установа у којој се обавља делатност спортске медицине и која има специјалисту спортске медицине. Ако 

здравствена установа у јединици локалне самоуправе на чијој територији судија или контролор има 

пребивалиште, односно боравиште у свом саставу нема специјалисту спортске медицине, надлежна је 

здравствена установа која има специјалисту интерне медицине, педијатрије, медицине рада или опште 

медицине. Лекарски прегледи судија врше се обавезно 2 (два) пута у току такмичарске сезоне, и то најкасније 

до почетка 15. септембра за јесењи део сезоне, и најкасније до 15. фебруара за пролећни део сезоне.  
 

12. На листу судија могу бити увршћене судије које су положиле тест физичке припремљености. Тестирање 

физичке припремљености судија врши се обавезно 2 (два) пута у току такмичарске сезоне у терминима које 

одреди УО ЗСиК РССи то пре почетка јесењег дела сезоне, и 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. 

 

13. На листу судија могу бити увршћене само судије које су присуствовале стручном семинару који се одржава 

пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. Судије су на стручном семинару (редовни 

термин), као услов увршћивања на листу, обавезни положити тест који садржи питања из Правила рукометне 
игре. УО ЗСиК РСС може донети одлуку да судије полажу и тестове из Пропозиција такмичења и пратећих 

упутстава. 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, аутоматски ''напушта'' 

листу. 
 

УО ЗСиК РСС уколико то жели може донети одлуку о обављању теоретског тестирања судија и пре почетка 

пролећног дела првенства. 
 

14. На листу контролора могу бити увршћени само контролори који су присуствовали стручном семинару који се 
одржава пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. Контролори су на стручном семинару 

(редовни термин), као услов увршћивања на листу, обавезни положити тест који садржи питања из Правила 
рукометне игре.  УО ЗСиК РСС може донети одлуку да контролори полажу и тестове  из следећих области: 

Нормативно ‐ правна регулатива РСС, 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 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, аутоматски 

''напушта'' листу. 

 

УО ЗСиК РСС уколико то жели може донети одлуку о обављању теоретског тестирања контролора и пре 

почетка пролећног дела првенства. 
 

15. Уколико судија или контролор не присуствује или не испуни своје дужности на семинарима за пролећни део 

сезоне у редовном и ванредном року не може обављати дужност до истека такмичарске сезоне и аутоматски 

''напушта'' листу.  

 

16. На листу судија, односно контролора, за одређену такмичарску сезону, могу бити увршћене судије, односно 

контролори, који у  такмичарској сезони имају лиценцу за обављање друге дужности у рукометној 

организацији. Под другом дужношћу подразумевају се: играчи, тренери, рукометни радници и медицински 
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радници. Али не могу обављати дужност судије и контролора у лиги за коју имају лиценцу 
играча,тренера,рукометног радника и медицинског радника. 

 

17. Рукометни судија, односно контролор, који је увршћен на листу судија, односно контролора, има право да 

буде делегиран за обављање дужности на најмање: 5 (пет) утакмица у току једне такмичарске сезоне на свим 

степенима такмичења. Број утакмица наведен у овој ставки не важи уколико је судији или контролору била 

изречена дисциплинска мера (казна).  
 

18. Листа судија, односно контролора за односну такмичарску сезону мора бити формирана најкасније 7 (седам) 
дана пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења.  

 

19. Листу судија и контролора коначно утврђује и усваја Управни одбор ЗСиК РСС.  
 

II‐ ЛИСТА СУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

1. Уршћивање на листу судија (IHF referees) за такмичења у организацији Светске рукометне федерације (IHF) 

дефинисано је критеријумима Светске рукометне федерације (ИХФ).   
 

2. Уршћивање на листу судија (EHF referees) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (EHF) 

дефинисано је критеријумима Европске рукометне федерације (EHF).   
 

3. 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 и критеријуме сходно 

одговарајућим прописима Европске рукометне федерације (ЕХФ). Услов за за увршћивање на листу судија 

(EHF referees) судијски пар, осим услова Европске рукометне федерације (ЕХФ) мора и да испуни услове које 
предвиђа ЗСиК РСС између осталог увршћивање у програм „young referee  или на „Б“ листу кандидата за (EHF 

referees).  
 

4. Приликом првог увршћивања на листу судија (EHF referees) за такмичења у организацији Европске рукометне 
федерације (ЕХФ) не могу бити предложене судије којима су у сезони која је претходила предлагању изрицане 

дисциплинске мере (казне) у трајању дужем од 3 месеца.  
 

5. Начин утврђивања редоследа предложених судија за међународна, као и регионална рукометна такмичења 
одређује Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог своје Комисије за праћење суђења, а на основу усвојене ранг 

листе у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листесудија и контролора.  
 

III‐ ЛИСТА СУДИЈА ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

1. На листу судија за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони 

налазиле на листи судија, којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 6 (шест) месеци забране 

обављања дужности и дуже, а које немају навршених 50 (педесет) година живота. 
 

IV   ‐ ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА МЕЂУНАРОДНА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА 
 

1. Статус међународног контролора (IHF delegate/observer) за такмичења у организацији Међународне 
рукометне федерације (ИХФ) дефинисано је критеријумима Међународне рукометне федерације (ИХФ).  

 

2. За полагање за категорију (EHF delegates) за такмичења у организацији Међународне рукометне федерације 
(ЕХФ) дефинисано је критеријумима Међународне рукометне федерације (ЕХФ).  

 

3. За увршћивање на листу контролора Регионалног такмичења могу бити предложени контролори који 
задовољавају критеријуме такмичења на чију се листу предлажу.   
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4. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне 
федерације (ЕХФ) критеријуме доноси Европска рукометна федерација (ЕХФ).  

 

5. 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) у трајању дужем од 3 месеца.  
 

6. Начин утврђивања редоследа предложених контролора одређује Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог своје 
Комисије за праћење суђења.  

 

XI‐ ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

1. На листу контролора за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној 
такмичарској сезони налазили на листи контролора  степена такмичења, којима нису изрицане дисциплинске 

мере (казне) од 6 (шест) месеци забране обављања дужности и дуже, а које немају навршених 65 

(шездесетпет) година живота 

 

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 регионалне Заједнице судија и контролора.  

 

3. Ови Критеријуми су усвојени на седници Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС, одржаној 

25.12.2022. године.  
 

4. Критеријуми за формирање листа судија и контролора за рукометна такмичења имају се објавити у 

Службеном гласилу ЗСиК РСС , а примењиваће се од такмичарске сезоне 2023/2024.  

 

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Председник Управног одбора 

Милан Савковић, с.р. 


