
 

 

 
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 715/3 

Београд, 06.10.2022. 

 

На основу 61. став 2.  Статута Рукометног савеза Србије, Управни одбор РСС је на 

седници одржаној дана 06.10.2022. године, доне 

ОДЛУКУ 

1. 

• За новог члана СК РСС именује се Зоран Тијанић, док се дужности разрешавају 

Зоран Чернох, Борис Ивановић и Горан Здравковић. Комисију ће чинити 3 

члана , које бира УО РСС, на предлог председника УО РСС. 

• Стручна комисија се формира у следећем саставу: 

1. Владимир Николић, председник 

2. Радомир Остојић, члан и 

3. Зоран Тијанић, члан 

• Три члана комисије су активни чланови Заједнице судија и контролора РСС. 

• Административно-техничке послове за потребе СК обавља стручна служба 

РСС. 

 

2.  Надлежности комисије су: 

1. Утврђује предлог листа судија и контролора за све степене такмичења и 

доставља  УО РСС на усвајање,а на основу предлога ЗСиК РСС. У случају да 

предлози достављени од стране У.О. ЗсиК РСС нису у складу са свим 

прописима и актима како своје заједнице тако и РСС,комисија има право да 

ЗсиК РСС врати предлог назад на поновно разматрање.Ако ЗСиК  РСС и поред 

тога не изврши потребну корекцију и усклади враћен документ- 

предлог,коначну верзију предлога односно одлуке доноси комисија,који исти 

прослеђује У.О.РСС на усвајање.Временски рок у случају потребе за 

исправкама неправилности је пет (5) радних дана од дана доношења одлуке о 

одбачају захтева-предлога.Ако је У.О.РСС донео одлуку да листа службених 



лица буде јединствена, ЗсиК је дужна да достави предлог  листе СК РСС, са 

подацима службених лица која су испунила све неопходне услове 

2. Утврђује предлог листа делегата за све степене такмичења и доставља УО РСС 

на усвајање,а на основу предлога ЗД РСС. У случају да предлози достављени 

од стране У.О.ЗД РСС нису у складу са свим прописима и актима како своје 

заједнице тако и РСС,комисија има право да ЗД РСС врати предлог назад на 

поновно разматрање. Ако ЗД РСС и поред тога не изврши потребну корекцију 

и усклади враћен документ- предлог,коначну верзију предлога односно 

одлуке доноси комисија,који исти прослеђује У.О.РСС на усвајање.Временски 

рок у случају потребе за исправкама неправилности је пет (5) радних дана од 

дана доношења одлуке о одбачају захтева-предлога. Ако У.О. РСС донесе 

одлуку да листа службених лица буде јединствена,ЗД је дужна да достави 

предлог  листе СК РСС, са подацима службених лица која су испунила све 

неопходне услове. 

3. Утврђује предлог листа судија и контролора ИХФ,ЕХФ и СЕХА такмичења,као и 

листу из програма младих судија ЕХФ, и доставља УО РСС на усвајање, а на 

основу предлога ЗСиКРСС.Под овом тачком примењују се и одредбе из тачке 

1.и 2. надлежности СК РСС. 

4. Утврђује предлог листа делегата ИХФ,ЕХФ и СЕХА такмичења, и доставља УО 

РСС на усвајање, а на основу предлога ЗД РСС. Под овом тачком примењују се 

и одредбе из тачке 1.и 2.надлежности СК РСС. 

 

5. Коначни предлог из тачке1,2,3 и 4. доноси СК УО РСС 
 

6. СК УО РСС искључиво организује и спроводи тестирања (физички и теоретски 
тест) судија, контролора и делегата који се налазе на  листама службених лица 
у оквиру  свих такмичења система РСС. Стални чланови комисије нису у обавези 
да приступе самоме тестирању.Комисија може на основу посебне одлуке или 
сагласности УО РСС поверити организацију семинара ЗСиК и ЗД, али је у том 
случају у обавези да спроведе контролу истог и о томе сачини извештај који 
доставља УО РСС на усвајање.СК РСС посебном одлуком одређује на који начин. 
и када  ће спроводити семинар службених лица.СК УО РСС формира комисију 
за спровођење семинара.У том случају састав комисије за спровођење 
семинара предлаже председник СК УО РСС.Чланови комисије морају бити 
чланови или ЗСиК РСС или ЗД. 
 

7. У случају да постоје  неке друге листе службених лица примењује се одлука из 
тачке 6.(организација и спровођење семинара). 
 

8. На захтев Директора Аркус и Супер Б лиге-по потреби и на захтев директора 
нижих лига или УО РСС и помоћника за судијска питања Аркус и Супер Б лиге, 
СК УО РСС врши преглед и анализу суђења односно примену правила 
рукометне игре на утакмицама Аркус, Супер Б лиге и осталих лига и о томе даје 



своје мишљење. На основу мишљења СК УО РСС, коначну одлуку доноси 
директор предметне лиге. 
 

9. На захтев Такмичарске комисије РСС или УО РСС врши преглед и анализу 
утакмица или спорних ситуација са утакмица КУП такмичења или бараж мечева 
за попуну лига. 
Закључке донете на основу прегледа и анализе доставља подносиоцима 
захтева. 
 

10.  Комисија предлаже на усвајање УО РСС општа и посебна акта из свог делокруга 
рада у оквиру којих је и предлог кодекса понашања свих службених лица у 
оквиру такмичења у систему РСС 

11.  Чланови комисије  могу да буду ангажовани као “посматрачи-супервизори” на 
одређеним утакмицама без претходне најаве. Ти чланови су дужни  да доставе 
извештај надлежним директорима и помоћнику за судијска питања Аркус и 
Супер Б рукометне лиге, у року од 48 сати од дана одигравања утакмице. 

12. Сва делегирања службених лица за потребе међународних утакмица односно                                                                       
репрезентативних селекција обавља СК РСС уз консултацију са помоћником за  
судијска питања Аркус и Супер Б лиге. 

13. У кординацији и уз сагласност Такмичарске  комисијом обавља послове 
делегирања службених лица за завршне турнире млађих категорија,односно 
државна првенства. 

14. По потреби спроводи  едукативни  рад са перспективним кадровима. 

15. Врши и остале послове за које је овласти УО РСС. 

16. Доставља УО РСС извештаје о свом раду 

3. Рад и поступање СК УО РСС ближе ће се уредити Пословником о раду СК УО РСС. 

 

Oбразложење 

Стручна комисија се формира у циљу унапређења рукометног спорта, стручно-

техничких и оперативних послова у оквиру рукометне организације. Чланови 

комисије својом стручношћу и знањем треба да допринесу отклањање могућих 

нерегуларности у току такмичења АРКУС лиге и СУПЕР Б лиге, као и осталих 

такмичења у систему такмичења РСС. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА  

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Милена Делић с.р. 


