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На основу члана 49. став 1 тачка 3. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, 
Скупштина Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на седници одржаној у Старој 
Пазови, 31. јануара 2016. године, донела је 
 
 

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
РУКОМЕТНИХ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником регулише се начин полагања испита и стицање звања рукометних судија и 
контролора, као и друга питања која су у вези са одговарајућим звањима и категоријама рукометних 
судија и контролора. 
 

Члан 2. 
 
Питања регистрације судија и контролора регулишу се према одредбама Регистрационог 
правилника Рукометног савеза Србије, и посебним одлукама које доноси Управни одбор Заједнице 
судија и контролора Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор Заједнице). 
 

Члан 3. 
 
Питања којима се регулише начин и стицање звања међународних рукометних судија и контролора 
одређена су одговарајућим прописима Међународне рукометне федерације (ИХФ), као и Европске 
рукометне федерације (ЕХФ). 
 
Критеријуме за стицање звања међународних рукометних судија и контролора утврђује Управни 
одбор Заједнице. 
 

Члан 4. 
 
Одобрење за полагање испита за стицање одговарајућих категорија рукометних судија и контролора 
даје Управни одбор Заједнице. 
 
Управни одбор Заједнице може, својом посебном одлуком, одређена питања у вези са непосредним 
полагањем испита за одговарајуће категорије пренети на други орган или радно тело. 
 
 
II ЗВАЊА (КАТЕГОРИЈЕ) РУКОМЕТНИХ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 
 

Члан 5. 
 
У оквиру стручно судијског посла постоје следећа звања: 

1) Судија, 
2) Контролор, 
3) Помоћни судија (записничар / мерилац времена). 

 
Члан 6. 

 
Судије се, у односу на стечено стручно судијско звање у оквиру рукометног спорта у Републици 
Србији, разврставају у следеће категорије: 
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1) Рукометни судија прве ктегорије, 
2) Регионални рукометни судија, 
3) Национални рукометни судија, 
4) Елитни национални рукометни судија, 
5) Међународни рукометни судија. 

 
Члан 7. 

 
Контролори се, у односу на стечено стручно контролорско звање у оквиру рукометног спорта у 
Републици Србији, разврставају у следеће категорије: 

1) Рукометни контролор прве категорије, 
2) Регионални рукометни контролор, 
3) Национални рукометни контролор, 
4) Елитни национални рукометни контролор, 
5) Међународни рукометни контролор. 

 
Контролори одређене категорије, у правилу, могу контролисати само судије подударне или ниже 
категорије. 
 

Члан 8. 
 
Помоћним судијама сматрају се лица која обављају дужност записничара, односно мериоца времена 
на рукометним утакмицама. 
 
Звање помоћног судије подразумева, једнако, обављање дужности како записничара тако и мериоца 
времена на рукометним утакмицама. 
 
 
III ИСПИТИ ЗА КАТЕГОРИЈЕ СУДИЈА 
 
 

Члан 9. 
 
Право полагања испита за звање Рукометног судије прве категорије имају лица са навршених 16 
(година) живота, која поседују држављанство Републике Србије, или лица без држављанства која 
имају пребивалиште на територији Републике Србије. 
 

Члан 10. 
 
Право полагања испита за одговарајућа звања рукометних контролора имају рукометне судије које 
престану са активним суђењем, у складу са одредбама овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 
Звања, односно категорије рукометних судија и контролора обухваћене овим Правилником стичу се 
полагањем одговарајућег испита, односно на други начин утврђен овим Правилником. 
 
Одговарајући испит за стицање звања, односно категорије рукометних судија и контролора 
спроводи Испитна комисија коју именује Управни одбор Заједнице, или други орган коју он овласти. 
 

Члан 12. 
 
Испитна комисија има 3 (три) члана, од којих је један председник. 
 
Испитна комисија се образује по ''ад хок'' начелу (од случаја до случаја). 
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Члан 13. 
 
Председник и чланови испитне комисије за полагање испита за звање рукометних судија из члана 
6. став 1 тачка 1. овог Правилника могу бити елитне националне судије и елитни национални 
контролори, те националне судије и национални контролори, односно активне судије са 
међународним звањима. 
 
Председник и чланови испитне комисије за полагање испита за звање рукометних судија из члана 
6. став 1 тачке 2. и 3. овог Правилника могу бити елитни национални контролори и активне судије 
са међународним звањима. 
 
Председник и чланови испитне комисије за полагање испита за звање свих категорија рукометних 
контролора могу бити само елитни национални контролори. 
 

Члан 14. 
 
Испите за стицање звања рукометног судије из члана 6. став 1 тачка 1. овог Правилника организују 
територијалне заједнице судија и контролора (општинске, међуопштинске, градске, окружне, 
међуокружне и покрајинске) према усвојеним плановима рада, а у складу са указаним потребама 
за ангажовањем нових судија у систему рукометних такмичења у Републици Србији. 
 
Испите за стицање звања рукометног судије из члана 6. став 1 тачке 2. и 3. овог Правилника 
организује Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије. Испити се организују једанпут 
годишње, искључиво у периоду између две такмичарске сезоне. Одлуку о месту одржавања и начину 
спровођења испита доноси Управни одбор Заједнице. 
 
Испите за стицање звања рукометног контролора, без обзира на категорију, организује Заједница 
судија и контролора Рукометног савеза Србије. Испити се организују једанпут годишње, искључиво 
у периоду између две такмичарске сезоне. Одлуку о месту одржавања и начину спровођења испита 
доноси Управни одбор Заједнице. 
 
Судија, односно контролор, који не положи одговарајући испит, исти може поново полагати у року, 
на начин и под условима које одреди надлежни орган заједнице судија и контролора која је 
овлашћена за организацију одговарајућег испита. 
 
 
Испит за звање Помоћног судије (записничара - мериоца времена) 
 

Члан 15. 
 
Звање помоћног судије стиче се полагањем писменог испита пред Испитном комисијом. 
 
Да би приступио полагању испита за звање Помоћни судија, кандидат треба да поднесе одговарајући 
захтев територијалној заједници судија и контролора која организује испит, а у зависности од 
сопственог места пребивалишта или боравишта. 
 
Писмени испит садржи питања из Правила рукометне игре, као и начина вођења записника на 
рукометним утакмицама. 
 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит. 
 
Одлуку о стицању звања Помоћни судија, доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора 
Рукометног савзеа Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са датумом 
полагања испита као датумом признавања звања. 
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Испит за звање Рукометни судија прве категорије 
 

Члан 16. 
 
Звање Рукометни судија прве категорије је почетно звање у оквиру стручно судијског посла. Звање 
Рукометни судија прве категорије стиче се полагањем испита пред Испитном комисијом. 
 
Да би приступио полагању испита за звање Рукометни судија прве категорије, кандидат треба да 
поднесе одговарајући захтев територијалној заједници судија и контролора која организује испит, а 
у зависности од сопственог места пребивалишта или боравишта. 
 
Испит за звање Рукометни судија прве категорије полаже се из два дела, и то прво теоретски а потом 
и практични. Теоретски део испита полаже се усменим путем и садржи питања из Правила 
рукометне игре. Практични део испита полаже се суђењем рукометне утакмице, посебно 
организоване ради омогућавања полагања испита. 
 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит. 
 
Одлуку о стицању звања Рукометни судија прве категорије доноси Управни одбор Заједнице судија 
и контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са 
датумом полагања испита као датумом признавања звања. 
 
 
Испит за звање Регионални рукометни судија 
 

Члан 17. 
 
Звање Регионални рукометни судија стиче се полагањем испита пред Испитном комисијом. Право 
полагања испита за звање Регионалног рукометног судије имају судије са звањем Рукометни судија 
прве категорије који испуњавају све услове за долазак на листу судија другог степена такмичења 
(Прва рукометна лига Србије). 
 
Да би кандидат приступио полагању испита за звање Регионални рукометни судија, потребно је да 
надлежни орган међуокружне, односно покрајинске територијалне заједнице судија и контролора 
поднесе одговарајући предлог за полагање испита. Одлуку о давању одобрења за полагање испита 
за звање Регионални рукометни судија доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора 
Рукометног савеза Србије. 
 
 
Испит за звање Регионални рукометни судија садржи: 

1) Обавезно похађање стручних предавања у трајању од 10 наставних часова, 
2) Теоретски део, који се полаже писменим путем и то решавањем теста из познававања 

Правила рукометне игре, 
3) Практични део, који се полаже суђењем рукометне утакмице, посебно организоване ради 

омогућавања полагања испита. 
 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит.  
 
Одлуку о стицању звања Регионални рукометни судија доноси Управни одбор Заједнице судија и 
контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са 
датумом полагања испита као датумом признавања звања. 
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Испит за звање Национални рукометни судија 
 

Члан 18. 
 
Звање Национални рукометни судија стиче се полагањем испита пред Испитном комисијом. Право 
полагања испита за звање Националног рукометног судије имају судије са звањем Регионални 
рукометни судија који испуњавају све услове за долазак на ''Б'' листу судија првог степена 
такмичења (Супер Б рукометна лига Србије). 
 
Да би кандидат приступио полагању испита за звање Национални рукометни судија, потребно је да 
надлежни орган међуокружне, односно покрајинске територијалне заједнице судија и контролора 
поднесе одговарајући предлог за полагање испита. Одлуку о давању одобрења за полагање испита 
за звање Национални рукометни судија доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора 
Рукометног савеза Србије. 
 
Испит за звање Национални рукометни судија садржи: 

1) Обавезно похађање стручних предавања у трајању од 20 наставних часова, 
2) Теоретски део, који се полаже писменим путем и то решавањем теста из познавања Правила 

рукометне игре, 
3) Практични део, који се полаже суђењем рукометне утакмице, посебно организоване ради 

омогућавања полагања испита. 
 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит.  
 
Одлуку о стицању звања Национални рукометни судија доноси Управни одбор Заједнице судија и 
контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са 
датумом полагања испита као датумом признавања звања. 
 
 
Звање Елитни национални рукометни судија 
 

Члан 19. 
 
Звање Елитни национални рукометни судија стиче се увршћивањем на листу судија највишег 
националног степена такмичења (А листа судија Супер рукометне лиге Србије). 
 
 
IV ИСПИТИ ЗА КАТЕГОРИЈЕ КОНТРОЛОРА 
 
 
Испит за звање Рукометни контролор прве категорије 
 

Члан 20. 
 
Звање Рукометни контролор прве категорије је почетно звање у оквиру стручно контролорског 
посла. Звање Рукометни контролор прве категорије стиче се тренутно, и то престанком активног 
суђења. 
 
Право на тренутно стицање звања Рукометни контролор прве категорије имају одмах после 
престанка активног суђења судије које су имале стечену било коју од категорија судија из члана 6. 
овог Правилника. 
 
Да би стекао звање Рукометни контролор прве категорије, кандидат треба да поднесе одговарајући 
захтев територијалној заједници судија и контролора, а у зависности од сопственог места 
пребивалишта или боравишта. 
 



ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ РУКОМЕТНИХ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА (Број: 13/5 од 1.02.2016. год.) 

 

7 

Одлуку о стицању звања Рукометни контролор прве категорије доноси Управни одбор Заједнице 
судија и контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, 
са датумом подношења захтева као датумом признавања звања. 
 
Испит за звање Регионални рукометни контролор 
 

Члан 21. 
 
Звање Регионални рукометни контролор стиче се полагањем испита пред Испитном комисијом. 
Право полагања испита за звање Регионалног рукометног контролора имају контролори са звањем 
Рукометни контролор прве категорије, без обзира на дужину контролорског стажа, који испуњавају 
све услове за долазак на листу контролора другог степена такмичења (Прва рукометна лига Србије).  
 
Право на тренутно стицање звања Регионални рукометни контролор имају одмах после престанка 
активног суђења судије које су у тренутку престанка суђења имале стечено звање, односно статус 
Елитног националног рукометног судије. 
 
Да би кандидат приступио полагању испита за звање Регионални рукометни контролор, потребно је 
да надлежни орган међуокружне, односно покрајинске територијалне заједнице судија и 
контролора поднесе одговарајући предлог за полагање испита. Одлуку о давању одобрења за 
полагање испита за звање Регионални рукометни контролор доноси Управни одбор Заједнице судија 
и контролора Рукометног савеза Србије. 
 
Испит за звање Регионални рукометни контролор садржи: 

1) Обавезно похађање стручних предавања у трајању од 10 наставних часова, 
2) Теоретски део, који се полаже писменим путем и то решавањем теста од 40 питања из 

Правила рукометне игре, 
3) Практични део, који се полаже контролисањем рукометне утакмице, посебно организоване 

ради омогућавања полагања испита; у овом случају може се применити и поступак тзв. 
''видео контроле''. 

 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит.  
 
Одлуку о стицању звања Регионални рукометни контролор доноси Управни одбор Заједнице судија 
и контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са 
датумом полагања испита као датумом признавања звања. 
 
 
Испит за звање Национални рукометни контролор 
 

Члан 22. 
 
Звање Национални рукометни контролор стиче се полагањем испита пред Испитном комисијом. 
Право полагања испита за звање Националног рукометног контролора имају контролори са звањем 
Регионални рукометни контролор, а који испуњавају све услове за долазак на ''Б'' листу контролора 
првог степена такмичења (Супер Б рукометна лига Србије). 
 
Право на тренутно стицање звања Национални рукометни контролор имају одмах после престанка 
активног суђења судије које су имале стечену међународну категорију судија. 
 
Да би кандидат приступио полагању испита за звање Национални рукометни контролор, потребно 
је да надлежни орган међуокружне, односно покрајинске територијалне заједнице судија и 
контролора поднесе одговарајући предлог за полагање испита. Одлуку о давању одобрења за 
полагање испита за звање Национални рукометни контролор доноси Управни одбор Заједнице 
судија и контролора Рукометног савеза Србије. 
 
Испит за звање Национални рукометни контролор садржи: 

1) Обавезно похађање стручних предавања у трајању од 20 наставних часова, 
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2) Теоретски део, који се полаже писменим путем и то решавањем теста од 50 питања из 
Правила рукометне игре, 

3) Практични део, који се полаже презентацијом стручног рада на задату тему из Правила 
рукометне игре, који обавезно садржи видео приказ најмање 10 различитих ситуација 
обухваћених Правилима рукометне игре. 

 
Одлуку о успешности на испиту доноси Испитна комисија пред којом је кандидат полагао испит.  
 
Одлуку о стицању звања Национални рукометни контролор доноси Управни одбор Заједнице судија 
и контролора Рукометног савеза Србије. Одлуке се, у правилу, доносе у редовним седницама, са 
датумом полагања испита као датумом признавања звања. 
 
 
Звање Елитни национални рукометни контролор 
 

Члан 23. 
 
Звање Елитни национални рукометни контролор стиче се увршћивањем на листу контролора 
највишег националног степена такмичења (А листа контролора Супер рукометне лиге Србије). 
 
 
V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 24. 
 
Управни одбор Заједнице може посебном одлуком одредити да сваки кандидат за стицање 
одговарајућег судијског, односно контролорског звања, на име трошкова полагања испита уплати 
одређени новчани износ. 
 
Овлашћење из претходног става, Управни одбор Заједнице ни у којем случају не може пренети на 
други орган или радно тело. 
 

Члан 25. 
 
Под стручним предавањима у смислу овог Правилника, подразумевају се стручне активности које 
се спроводе на нивоу Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, и то на редовним 
јесењим и зимским семинарима за судије и контролоре, као и на летњим едукативним камповима 
за судије и контролоре. 
 

Члан 26. 
 
Статус рукометног судије, односно рукометног контролора, без обзира на стечену категорију, не 
искључује њихово право на обављање дужности помоћних судија на појединим утакмицама, у 
зависности од делегирања које врши надлежни орган. 
 
 
VI ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СУДИЈА 
 
 

Члан 27. 
 
Све рукометне судије подлежу обавези утврђивања здравствене способности, у свему према 
одредбама Закона и Правилника о утврђивању здравствене способности Рукометног савеза Србије. 
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Члан 28. 
 
Одлуку о начину и роковима за утврђивање здравствене способности доноси Управни одбор 
Заједнице. 
 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 29. 
 
Стечена звања рукометних судија из члана 6. став 1 тачке 1, 2. и 3. овог Правилника су трајног 
карактера. 
 
Статус елитног националног рукометног судије траје онолико колико траје и статус судије на 
највишем националном степену такмичења (А листа судија Супер рукометне лиге Србије). 
Напуштањем листе судија највишег националног степена такмичења престаје и статус елитног 
националног судије. 
 
Статус елитног националног судије може се поново стећи, односно обновити, под истим условима 
на који се тај статус и првобитно стиче. 
 

Члан 30. 
 
Стечена звања рукометних контролора из члана 7. став 1 тачке 1, 2. и 3. овог Правилника су трајног 
карактера. 
 
Статус елитног националног рукометног контролора траје онолико колико траје и статус 
контролора на највишем националном степену такмичења (А листа контролора Супер рукометне 
лиге Србије). Напуштањем листе контролора највишег националног степена такмичења престаје и 
статус елитног националног контролора. 
 
Статус елитног националног контролора може се поново стећи, односно обновити, под истим 
условима на који се тај статус и првобитно стиче 
 

Члан 31. 
 
Никоме се не могу оспорити права у погледу звања, односно категорије рукометног судије и 
контролора, а која су стечена пре ступања на снагу овог Правилника, без обзира на листу судија, 
односно контролора на којој се налазе у тренутку ступања на снагу овог Правилника, уколико 
претходно стечено право у погледу звања, тј. категорије искористе за напредовање на одговарајућим 
листама у наредних 10 (десет) такмичарских сезона, а закључно са такмичарском сезоном 
2025/2026. 
 

Члан 32. 
 
Аутентично тумачење одредби овог Правилника даје Скупштина Заједнице судија и контролора 
Рукометног савеза Србије. 
 

Члан 33. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу Заједнице 
судија и контролора Рукометног савеза Србије. 
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