
 

 

 

 

На основу члана 64. став 2 тачке 16. и 18. Статута Заједнице судија и контролора 
Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Статут), Управни одбор Заједнице судија и 
контролора Рукометног савеза Србије, донео је 

 

ОДЛУКУ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА РАНГ ЛИСТА СУДИЈА И 

КОНТРОЛОРА  
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

1. Овом Одлуком регулишу се начин и услови утврђивања ранг листа судија и контролора 
за рукометна такмичења из члана 8, 12. 13. и 14 Правилника о рукометним такмичењима 
Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС).  

 

2. Верификацију контрола у току такмичарске сезоне врши надлежна комисија за праћење 
суђења која врши објаву (на начин утврђен упутством за верификацију контрола УО 
ЗСиК РСС) после свака 4 (четири) одиграна кола односне лиге.  
 

3. Прелиминарна ранг листа судија и контролора на основу оцене помоћника за судијска 
питања (квалитативност) и надлежне Комисије  за праћење суђења (верификованих 
контрола) мора бити сачињена најкасније 15 (петнаесет) дана по завршетку такмичења 
за сваки степен такмичења.  
 
Прелиминарну ранг листу судија и контролора, на основу квалитативности и 
верификованих контрола сачињава надлежна Комисија за праћење суђења и исту 
доставља Управном одбору ЗСиК РСС за први степен такмичења, док за остале степене 
такмичења надлежна Комисија за праћење суђења доставља прелиминарну листу 
регионалном Управном одбору ЗСиК РСВ, ЗСиК РСБ или ЗСиК РСЦС) и то  најкасније 
у року од 3 дана од дана истека рока за сачињавање прелиминарне ранг листе.   
 
Управни одбор ЗСиК РСС као и регионални Управни одбори ЗСиК РСВ, ЗСиК РСБ и 
ЗСиК РСЦС комплетирају ранг листу судија и контролора са свим осталим параметрима 
за формирање ранг листи, а у складу са овом Одлуком и то најкасније у року од 30 дана 
по завршетку такмичења за сваки степен такмичења. Тако формирана  
Ранг листа се објављује или се доставља путем мејл адресе судијама и контролорима, 
и на исту се може уложити приговор у року од 8 дана од дана објављивања, односно 
достављања на мејл адресу судија и контролора. Рок за решавање по евентуалном 
приговору је 3 дана од дана подношења приговора. Након истека рока за приговоре, 
регионалне Заједнице достављају ранг листе Управном одбору ЗСиК РСС. 
 
Након добијених регионалних ранг листи судија и контролора, те сачињавања ранг 
листе првог степена такмичења, Управни одбор ЗСиК РСС усваја коначне ранг листе 
судија и контролора свих степена такмичења. Рок за усвајање коначних ранг листи 
судија и контролора свих степена такмичења је 45 дана по завршетку такмичења на 
свим степенима такмичења.  
 
Рок из става 4 овог члана може бити продужен у посебним случајевима о којима 
одлучује УО ЗСиК РСС.  
 

4. Ранг листа судија се утврђује искључиво за сталне судијске парове. 
 

5. Судијама и контролорима се у просек рачунају оцене са свих степена такмичења на 
којима су обављали дужност, а да би били узети у обзир приликом рангирања морају 
имати најмање 5 одсуђених утакмица односно најмање 5 одрађених контрола у току 
такмичарске сезоне, рачунајући утакмице на свим степенима такмичења.. 
 

6. У случају мировања судији или контролору статус у тој такмичарској сезони замрзава.  



 

 

 
7. Изузетно од претходне  одредбе (5) уколико судија или контролор не испуњавају 

наведене услове, њихов статус у погледу рангирања одредиће Управни одбор 
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије посебном одлуком. Ово се не 
односи на судију или контролора који је на свој лични захтев или на други начин 
дефинисан Статутом ЗСиК РСС био у статусу мировања. У случају да због мировања 
судија или контролор није био у могућности да испуни квоте наведене у одредбама 5 
његов статус у тој такмичарској сезони се замрзава. 
 

8. Судија или контролор који обављајући дужност на утакмици направи такву повреду 
Правила игре која може бити предмет основане намере, аутоматски се скида са листе, 
а примениће се и Дисциплински правилник РСС.  
 
Коначну оцену повреде Правила игре из предходног става даје Стручна комисија РСС 
искључиво на основу оствареног увида у видео запис са утакмице, неспорно утврђеног 
доказа на основу изјаве актера утакмице. 
 

9. Бодовање се врши појединачно за судије, с тим што се место судијског пара на ранг 
листи утврђује на основу просека збира бодова обојице судија.  

 

10. Приликом утврђивања ранг листе судија, односно контролора примењује се више 
општих и посебних елемената, који се ''бодују''.  Уколико два или више судијских парова 
односно контролора имају исти број бодова, предност на ранг листи ће имати онај 
судијских пар, односно контролор, који има више добијених односно одрађених 
контрола. У случају да су и даље изједначени предност ће имати млађи судијски пар 
односно млађи контролор. 

 

Уколико се ни на један од датих начина не може извршити рангирање судија, односно 
контролора са истим бројем бодова, коначну одлуку донеће Управни одбор ЗСиК РСС. 

 

Општи елементи за бодовање судија и контролора дати су у ПРИЛОГУ 1 ове одлуке 

II- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Никоме се не могу оспорити права стечена пре ступања на снагу ове Одлуке. 
 

2. Тумачење ове Одлуке даје Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на 
писани захтев члана Заједнице, који се упућује преко регионалне Заједнице судија и 
контролора.  
 

3. Ова Одлука је усвојена на седници УО ЗСиК РСС од 25.12.2022.  

 

4. Ова одлука се има 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. 
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СУДИЈЕ 
 

КОНТРОЛОРИ 
 

опис елемента за 

вредновање 
Специфичности - опис бод 

опис елемента за 

вредновање 
Специфичности - опис бод 

1.ранг листа која се утврђује на основу верификованих оцена 

контролора: 
1. негативни бодови у контролама: 

 - прво место на ранг листи 80  
Негативни бодови према упутству о 

контролисању 

 

- друго место на ранг листи 77 

и даље редом по сродном принципу (свако место 3 бода мање у односу на 

претходно) 

рачунају се негативни бодови добијени на основу  начињених грешака 

у контролама (према Упутству о вршењу контрола) (оцену врши 

Комисија за праћење суђења) 

 

2.успех на тестирању 

које се спроводи на 

стручном семинару: 

ТЕОРЕТСКИ ТЕСТ 

 2. успех на тестирању 

које се спроводи на 

стручном семинару: 

ТЕОРЕТСКИ ТЕСТ 

 

 Положен тест у 
редовном термину  успешност 100% 

7  Положен тест у 
редовном термину  

успешност 100% 7 

- Положен тест у 
редовном термину 

95% ≤ успешност < 

100%  
5 Положен тест у 

редовном термину 
95% ≤ успешност < 100%  5 

- Положен тест у 
редовном термину 

90% ≤ успешност < 95%  3 Положен тест у 
редовном термину 

90% ≤ успешност < 95%  3 

- Положен тест у 
редовном термину 

85%  ≤ успешност < 90%  1 Положен тест у 
редовном термину 

85%  ≤ успешност < 90%  1 

- Положен тест у 
редовном термину 

80%  ≤ успешност < 85%  0 Положен тест у 
редовном термину 

80%  ≤ успешност < 85%  0 

Неуспех на тесту у  
редовном термину 

< 80%   минус 10 
Неуспех на тесту у  
редовном термину 

< 80%   
минус 10 

Рачуна се просек збира броја бодова на основу резултата са јесењег и пролећног 

семинара за сваког судију појединачно. Судије које не положе теоретски тест у 

редовном термину, већ то учине у поправном термину, добиће само минус 10 

бодова. 

Рачуна се збир броја бодова на основу резултата са јесењег и пролећног 

семинара.  Контролори који не положе теоретски тест у редовном термину, 

већ то ураде у поправном термину добиће само минус 10 бодова. 
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СУДИЈЕ КОНТРОЛОРИ 
 

3.физичка припремљеност: 
Неопходна норма: 

Мушкарци са мање од 30 година: 9.1 

Мушкарци између 30 и 40 година: 8.5 

Мушкарци са више од 40 год.: 7.5 

Жене са мање од 30 година: 8.1 

Жене између 30 и 40 година: 7.5 

Жене са више 40 година: 7.1 

ТЕСТ ФИЗИЧКЕ СПРЕМЕ 3. рејтинг: 

Положен тест у редовном термину 0 За први степен такмичења: 

 Неуспех на тесту у редовном 

термину минус 10 - Међународни ниво 5 

Рачуна се просек збира броја бодова на основу резултата са јесењег и 

пролећног семинара за сваког судију појединачно. Судије које не 

положе физички тест у редовном термину, већ то учине у поправном 

термину, добиће само минус 10 бодова. 

- Бивше међународне судије 4 

- 10 година судијског или контролорског стажа на највишем степену 3 

4.физички изглед (усклађеност висине и тежине):  За други степен такмичења: 

 ▪ испуњен услов дозвољене 

тежине 
0 - Бивше међународне судије 4 

Прекорачење максимално 

дозвољене тежине - 10 година судијског или контролорског стажа на највишем степену 3 

─ до  5 (пет) килограма минус 1 
- Судијски или контролорски стаж на највишем степену без обзира на 

дужину боравка на листи 
2 

─ до  10 (десет) килограма минус 2 За трећи степен такмичења: 

─ до  15 (петнаест) килограма минус 3 - 10 година судијског или контролорског стажа на највишем степену 3 

─ до  20 (двадесет) килограма минус 4 
- Судијски или контролорски стаж на највишем степену без обзира на 

дужину боравка на листи 
2 

─ преко 20 (двадесет) килограма минус 5 
- Судијски или контролорски стаж на другом степену без обзира на 

дужину боравка на листи 
1 
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Рачуна се просек збира броја бодова на основу резултата са јесењег и 

пролећног семинара за сваког судију појединачно. 

Уколико су листе јединствене за све степене такмичења, приликом 

додељивања бодова за рејтинг узима се начин бодовања са највишег 

степена такмичења где је контролор имао макар једну утакмицу у управо 

завршеној сезони. 

  

СУДИЈЕ КОНТРОЛОРИ 

5.учешће у стручном раду: максимално 10 4. учешће у стручном раду: максимално 10 

Доделу бодова за стручни рад врши Управни одбор ЗСиК РСС на предлог Стручно 

лекторске комисије, према достављеним извештајима и верификацији стручних 

активности на семинарима и камповима, а на основу квалитета и квантитета предавања 

Доделу бодова за стручни рад врши Управни одбор ЗСиК РСС на предлог Стручно 

лекторске комисије, према достављеним извештајима и верификацији стручних 

активности на семинарима и камповима, а на основу квалитета и квантитета предавања. 

Стручно лекторска комисија је дужна да сачини предлог верификације и бодовања стручних 

активности у року од 30 (тридесет) дана од дана спровођења стручне активности 
Стручно лекторска комисија је дужна да сачини предлог верификације и бодовања стручних 

активности у року од 30 (тридесет) дана од дана спровођења стручне активности. 

6.ангажованост: 

Учешће и рад на камповима   до 5 бодова 

5.ангажованост: 

Учешће и рад на камповима   до 5 бодова 

присуство на едукативном 

кампу ЗСиК РСС (по кампу) 
2 бода 

присуство на едукативном 

кампу ЗСиК РСС (по кампу) 
2 бода 

Доделу бодова врши Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог надлежне Стручно лекторске 

комисије  максимално за присуство на последња три организована кампа 
Доделу бодова врши Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог надлежне Стручно лекторске 

комисије  максимално за присуство на последња три организована кампа 

7.квалитативност: 6. квалитативност: 

Оцена квалитета се врши на основу извршења обавеза судијског 

пара које се односе на такмичење а које прописује надлежни 

помоћник или сарадник за судијска питања.  

Квалитативност додељује надлежни помоћник или сарадник за 

судијска питања. 0‐5 

Оцена квалитета се врши на основу извршења обавеза судијског пара 

које се односе на такмичење а које прописује надлежни помоћник или 

сарадник за судијска питања.  

Квалитативност додељује надлежни помоћник или сарадник за 

судијска питања. 0‐5 
Квалитативност судија (сваког појединачног) врши се бодовањем 

оценом од 0 до 5 бодова са распоном од 0.5 бодова;  

Више судијских парова не могу бити оцењени истом оценом за 

квалитативност. 

Квалитативности судија (сваког појединачног) врши се бодовањем 

оценом од 0 до 5 бодова са распоном од 0.5 бодова;  

Више судијских парова не могу бити оцењени истом оценом за 

квалитативност. 


