
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  
Број: 37/1 

Београд, 11.04.2016. год. 

 
 
 
На основу члана 55. став 2 тачка 30. Статута Заједнице судија и контролора Рукометног 
савеза Србије, те члана 2. и 4. Правилника о категоризацији судија и контролора, Управни 
одбор ЗСиК РСС је на двадесет трећој редовној седници, одржаној 26.03.2016. год. у 
Београду, донео 
 
 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 

О РЕГИСТРАЦИЈИ НОВИХ СУДИЈА 
 
 
1.  ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА РСС 
 
Параграф 5. РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 
 
Члан 30. 
 
Регистрацију нових судија врши Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије 
и иста се врши по принципу базичне евиденције у смислу законских одредби. 
 
Регистрација судија врши се на основу пријаве за регистрацију уз коју се прилажу следећа 
документа: 

1. Лични картон судије, односно контролора, чији образац, прописује Заједница 
судија и контролора РСС (образац у прилогу РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ). 
Регистрациони лист се обавезно попуњава својеручно (не на рачунару!!!). 

2. Доказ о стеченом звању рукометног судије, односно контролора - записник са 
полагања испита. 

3. Једну колор фотографију у ЈПЕГ формату димензија 320 х 240 пиксела, која 
није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Извод из матичне књиге рођених. 
5. Фотокопија личне карте. 

 
Надлежни орган Заједнице судија и контролора РСС извршиће регистрацију судије у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, с тим да се тај рок може у изузетним случајевима 
продужити, али не више од 30 дана. 
 
 
2.  СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА НОВЕ СУДИЈЕ 
 
Управни одбор ЗСиК РСС је, у смислу члана 4. Правилника о категоризацији судија и 
контролора, пренео овлашћења када су у питању курсеви за нове судије, односно испити 
за помоћне судије. 
 
Именовање испитних комисија пред којима се полажу испити за нове судије, сходно овом 
преносу овлашћења, врши Стручно лекторска комисија ЗСиК РСС. 



 
Записник са полагања испита за стицање звања рукометног судије прве категорије 
доставља основна заједница којој нови судија припада, према месту становања. Записник 
мора бити потписан од стране председника основне заједнице, као и од свих чланова 
испитне комисије својеручно. 
 
Записник са полагања испита (није предвиђен посебан образац) мора садржати: 

 Податке о члановима комисије, 
 Програму курса за нове судије, 
 Дужини трајања курса 
 Оцену практичног дела испита, 
 Резултате теоретског дела испита, 
 Име и презиме кандидата, са датумом рођења, местом становања, и стеченим 

звањем. 
 
Стечена звања за нове судије могу бити: 

 Помоћни судија (записничар / мерилац времена) (испит се полаже писмено) 
 Судија прве категорије (испит се полаже теоретски (усмено) и практично) 

 
 
3.  ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ КУРСЕВИМА ЗА НОВЕ СУДИЈЕ 
 
Основна заједница доставља записник са полагања испита у року од 3 дана од полагања 
испита на службену адресу за електронску пошту Заједнице судија и контролора 
РСС: zsikrss@gmail.com (subject: курс за нове судије). Уз записник доставља се скенирана 
уплатница на име ПРВЕ ЧЛАНАРИНЕ уплаћене на рачун ЗСиК РСС број 160-447544-21 у 
износу од 1.200,00 РСД по појединцу. 
 
Скенирана документација претходно наведена (тачке 1. до 5. чл.30. ст.2 РП РСС), доставља 
се секретару ЗСиК РСС на службену адресу (zsikrss@gmail.com), и истовремено се 
(обавезно у истој електронској пошти) шаље на адресу администратора за одређени 
регион, и то: 
 

 за подручје Север (Иван Мандић)  mandara84@gmail.com 
 за подручје Центар (Дарко Стефановић) darstef@gmail.com 
 за подручје Исток (Станислав Милошевић) stancha86@gmail.com 
 за подручје Запад (Данијела Сандо)  danijelasando@yahoo.com 

 
 
4.  ИЗДАВАЊЕ ЧЛАНСКИХ КАРАТА (СУДИЈСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА) 
 
После добијања повратне поруке о пријему обавештења о спроведеном курсу, а у року од 
наредних 8 (осам) дана, сва документација предвиђена тачкама 1. до 5. другог става члана 
30. Регистрационог правилника РСС, и то у оригиналу, доставља се путем редовне поште 
на адресу Рукометни савез Србије (Заједница судија и контролора), 11070 Нови Београд, 
Тошин бунар 272 (са назнаком: регистрација нових судија). Фотографија се доставља у 
размерама 34 х 42 мм. 
 
Када задужено лице (у стручној служби РСС) изврши упис новорегистрованог члана у 
базичну евиденцију, истовремено ће извршити и објаву у Службеном гласилу РСС. Потом, 
а у року од 3 (три) дана доставиће припадајућој основној заједници путем редовне поште 
или преко курирске службе чланске карте (судијске легитимације) за новорегистроване 
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појединце, књигу ''Правила рукометне игре'', и судијски грб (који се обавезно носи на дресу 
приликом суђења свих утакмица у организацији Рукометног савеза Србије. 
 
Помоћним судијама (записничарима / мериоцима времена) неће се издавати судијски 
грбови, већ само чланске карте и књига правила. 
 
Судијске легитимације, књига ''Правила рукометне игре'', као и судијски грб, могу се и 
лично преузети у канцеларији РСС, уз претходни договор са надлежним лицем. 
 
 
 

Председник Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСС 

 
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р. 

 
 


