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На основу члана 48. став 2. тачка 16. Статута Заједнице делегата РСС, на својој 10.седници  Управни одбор 
ЗД РСС одржаној   24. јуна 2022. године доноси:  
 
 

       КРИТЕРИЈУМЕ  ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА   ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА 
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Овим Критеријумима регулишу се начин и услови формирања листа делегата за рукометна 

такмичења у складу са Правилником о рукометним такмичењима РСС. 
 
2. Регистрацију делегата  врши Заједница делегата Рукометног савеза Србије (даље ЗД РСС). Начин 

регистрације делегата одређен је Регистрационим  правилником РСС. 
 
3. Начин стицања звања ,,рукометни делегат“, ''национални рукометни делегат'' и ''међународни  

рукометни делегат'' ближе се  регулише посебном одлуком коју доноси УО ЗД РСС. 
 

4. На листама делегата за рукометна такмичења може бити увршћен ,,рукометни делегат“ који  
испуњава услове предвиђене Статутом и Критеријумима  ЗД РСС и који су пре подношења захтева за 
пријем у ЗД РСС, у неком од РЦ РСС били регистровани као играчи, а да тај период није краћи 
од 10 година или минимум 6 година са издатим лиценцама са правом наступа за неки од клубова у 
редовним првенственим такмичења РСС или да је имао регистрацију у РЦ РСС од минимум  8 година  
као рукометни радник, од чега бар 6 година мора имати издату такву лиценцу за неки од клубова 
који се такмиче у редовним првенственим такмичења РСС . 

 
5. На листу делегата одређеног степена такмичења за односну такмичарску сезону може бити у  

вршћено највише 50%  делегата, у односу на укупан број клубова (мушких и женских) који учествује у 
том степену такмичења .    

  
6. За све степене такмичења листе делегата потврђује УО Заједнице делегата РСС а на предлог Комисије 

за листе, као и општинских, градских, међуопштинских, окружних и међуокружних Заједница 
делегата.  

 
7. Делегат који напуни 65 година живота, више не може бити на листи одређеног степена такмичења, 

али дужност може обављати до краја такмичарске сезоне у којој је напунио 65 година живота. 
Престанак  функције делегата, истиче ако је делегат са 01.08. текуће године испунио старосни услов. 

 
8. На листу делегата за односну такмичарску сезону могу бити увршћени само делегати, који  

испуњавају услове из Статута Заједнице делегата РСС и ових Критеријума. 
 

9. На листу делегата било ког степена такмичења могу бити предложени они делегати који су пре 
предлагања били најмање 2 (две) године увршћени на листу делегата непосредно нижег степена, 
осим у случајевима када се ради о носиоцима репрезентативних медаља уз предлог и потврђивање 
Управног одбора ЗД РСС. 

 
10. Да би био увршћен на листу делегата за односну такмичарску сезону, делегати су обевезни да 

присуствују стручним семинарима који се најављују најмање 30 (триде-сет) дана  и одржавају 
најмање 15 (петнаест) дана пре почетка такмичења у одговара-јућем степену такмичења. Стручне 
семинаре спроводи Стручна комисија Заједнице делегата РСС. Ближи начин бодовања присуства 
семинарима одређује се овим Критеријумима. 
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11. Делегати су обавезни да на стручном семинару, као услов увршћивања на одговарајућу листу, 
положе тест који садржи највише 25 (двадесет) питања из следећих области: Правила рукометне 
игре (око 40% питања), Пропозиције такмичења и пратећа упутства (око 50% питања), Општа 
спортска правила (око 10% питања). Одлуку о начину тестирања доноси стручна комисија која 
спроводи семинаре и тестирање. Стручна комисија  је обавезна да све делегате обавести о начину 
полагања теста најмање 15 (петнаест) дана пре тестирања и да припреми материјал за едукацију 
делегата који садржи највише 5 ( пута ) више питања од питања који се полажу на  тесту. 

 
12. Делегати који неоправдано изостану први и други пут са семинара, односно не положе испит ни у 

другом испитном року не могу обављати дужност делегата у тој такмичарској сезони, а следеће 
такмичарске сезоне се увршћују на нижи степен такмичења ако испуњавају услове ових Критеријума. 

 
13. За делегате који не положе тест или нису у могућности да присуствују тестирању организује се 

накнадно тестирање у року не краћем од 7 (седам) и не дужем од 15 (петнаест) дана од дана 
тестирања на семинару, с тим да укупан број рокова за тестирање не може бити већи од 2 (два). 

 
14. Делегат који на тесту и поновљеном тесту оствари мање од 75% бодова или не изађе на тестирање 

сматра се да није положио тест и пада на непосредно нижу листу, под условом да испуња услове из 
ових Критеријума. На непосредно нижој листи има статус мировања и неће бити делегиран све док 
не положи тест. Могућност да то учини је тестирање, пре почетка пролећног дела сезоне. 

 
15. Овакав статус може задржати максимум 1 (једну) такмичарску сезону. 
 
16. На листи делегата за односну такмичарску сезону могу бити увршћени само делегати, који су 

извршили уплату чланарине за одговарајућу календарску годину. 
 
17. Посебном  одлуком коју доноси УО ЗД РСС ближе ће се регулисати начин уплате годишње чланарине 

рукометног делегата. 
 
18. На листу делегата за одређену такмичарску сезону могу бити увршћени делегати који у односној 

такмичарској сезони немају издату лиценцу за обављање друге дужности у степену такмичења за 
који су предложени. Под другом дужношћу подразумевају се: играч, тренер и судија.  

 
19. Сви делегати су дужни УО ЗД РСС пријавити свој евентуални сукоб интереса по Правилнику о 

спречавању сукоба интереса у рукометном спорту. 
 

20. Делегат који је као рукометни радник лиценциран за неки клуб не може бити делегиран на утакмице 
лиге у којој се тај клуб такмичи и дужан је о томе писмено да обавести ЗД РСС и директора лиге пре 
почетка такмичарске сезоне. 

 
21. За одређену такмичарску сезону делегат може бити делегиран на највише 2 (две) листе, основну ( на 

коју је увршћен) и непосредно нижу. Овај критеријум не односи се на лису делегата за Куп 
такмичење и такмичења млађих узрасних категорија. 

 
22. Приликом формирања листе делегата за одређену степене такмичења у сваком од степена треба да 

се уврсти најмање 20% делегата женског пола, уколико за то постоји интересовање делегата женског 
пола.  

23. Рукометни делегат који је увршћен на листу делегата за одговарајући степен редовног лигашког 
такмичења, има право да буде делегиран за обављање делегатске дужности најмање 4% од укупног 
броја утакмица у односној лиги или 30% од укупног броја кола у односној лиги. Од овог броја 



 

Заједница делегата Рукометног савеза Србије                                                                             
_________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

                                                                                                                                            Критеријум за формирање листа  ЗД РСС 
стр. 4 

минимум 70% делегирања на дужност делегата на утакмици остварује на основној листи а максимум 
30% на непосредно нижој листи.  

 
24. Приликом формирања листе за одређени степен такмичења за сваку такмичарску сезону, мора се 

сходно овом Правилнику, обезбедити променљивости делегата на листи. 
 
25. Делегати којима је, због старосне границе, наредна такмичарска сезона последња такмичарска 

сезона, остају на листи без обзира на утврђени ранг, под условом да положе обавезни тест. 
 
26. Променљивост делегата на листама одређује се на основу ранг листе делегата за сваки степен 

такмичења, коју формира комисија за листе  УО ЗД РСС,  по следећим критеријумима:                 

 резултати теста, 

 оцена  директора лиге  

 оцена  стручне комисије ЗД РСС  

 број сезона проведених на листи делегата односног односно вишег степена такмичења, 

 присутност семинарима, 

 присутност камповима и вишедневним семинарима, 

 дисциплинске казне, 

 стручни рад, 

 рукометна каријера. 
 

27. На листу делегата одговарајућег степена такмичења за сваку такмичарску сезону ''долази'' најмање 1 
(један) најбоље пласирани  делегат са непосредно нижег, степена такмичења, а према редоследу на 
одговарајуће утврђеној ранг листи непосредно нижег степена такмичења, за предходну такмичарску 
сезону. 

 
28. На листу делегата  првог„Б“степена такмичења ''долазе'' најмање 2 (два) најбоље пласирана делегата      

            са непосредно нижих степена такмичења, (листе ПРЛ Север, ПРЛ Центар, ПРЛ Запад и ПРЛ Исток). 
      
29. Ако је рукометни делегат два пута испадао са листе вишег ранга може  бити увршћен на листу нижег 

степена такмичења, али  у наредном периоду не може напредовати на листу вишег ранга.  
 

30. Уколико је рукометном делегату изрицана дисциплинска мера (казна), не може бити предложен за 
''напредовање'', тј.увршћивање на листу непосредно вишег степена такмичења  у наредној сезони. 
Појам дисциплинске мере (казне) ближе се одређују овим Критеријумима. 

 
31. Делегат има право, да од Комисије за листе  УО ЗД РСС, затражи добијање статуса ''мировања'', о 

чему одлуку на предлог Комисије доноси УО ЗД РСС. 
 
32. Статус мировања делегат може добити ако је испунио услове из ових Критеријума и остварио 

пласман на одређеној листи по завршетку такмичарске сезоне. 
 
33. Статус мировања може трајати највише 1 (једну) такмичарску сезону, изузев у случају када се 

рукометни делегат бира на функцију у РСС, која је у сукобу интереса са обављањем дужности 
делегата. У том случају мировање траје до истека функције. 

 
34. Делегат који је имао статус мировања на листи делегате једног степена такмичења и због тога није 

могао испунити услове за рангирање, право вршења дужности делегата на том степену такмичења 
стиче полагањем теста на јесењем семинару.  
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35. Уколико се делегат по истеку статуса мировања не активира, (сходно одредбама ових Критеријума), 
губи статус рукометног делегата а његово место попуњава најбоље пласирани делегат са непосредно 
ниже листе, из региона са којег је делегат који је ''изгубио'' статус рукометног делегата. 

 
36. Делегат може прећи на листу делегата истог ранга друге територијалне целине у случају пресељења 

(професионални, породични или други разлог) уколико за то постоје услови. 
 

37. Уколико делегат са припадајуће листе напусти Заједницу делегат и буде брисан из исте, његово 
место попуњава најбоље пласирани делегат са непосредно ниже листе, из  региона са којег је 
делегат који је тај статус изгубио. Попуњавање се врши на почетку следеће такмичарске сезоне. 

 
38. У току такмичарске сезоне листе се могу се мењати и допуњавати, само у паузи првенства. Листе 

делегата се могу допуњавати само из редова делегата којима је на тој лиги мировао делегатски 
статус, а коначну одлуку доноси  УО ЗД РСС. 

 
II –  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ЕХФ ЛИСТУ  
 
Статус делегата који су стекли звање делегата  ЕХФ и ИХФ, одређује се у складу са Критеријумом за 
формирање листе делегата,  Заједнице делегата РСС. 
 
1. На листу делегата за међународна такмичења могу бити увршћени делегати који су положили испит 

за звање ''међународни рукометни делегат'' 
 
2. На листу делегата за међународна такмичења могу бити увршћени делегати који су најмање две 

године били делегати на првом степену такмичења.  

3. На листу делегата за међународна такмичења могу бити предложени и делегати који су најмање 
једну годину били на листи делегата првог степена такмичења, ако имају звање заслужног спортисте 
или спортисте међународног разреда, делегати који су као играчи наступали за државну 
репрезентацију у сениорској узрасној категорији, делегати који су као тренери предводили државну 
репрезентацију у сениорској узрасној категорији,као и функционери и чланови органа и радних тела 
РСС, ИХФ и ЕХФ, стим да испуњавају услове из тачке 1. 

4. Делегати кандидати за ЕХФ листу морају испуњавати следеће услове: 

   да су присуствовали на семинарима који су организовани и 

   да су положили теоретски тест. 

 Уколико се први пут предлаже на листу за међународна такмичења, делегат не може бити старији 
од  55-е (педесет пете) године, где  се за границу узима 1. Јул. 

5. На листу делегата за међународна такмичења не могу бити предложени делегати којима су изрицане 
дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС дуже од три месеца у протеклој такмичарској 
сезони. 

6. Делегати међународне категорије под условом да су на листи првог степена такмичења повлаче се са 
листе када напуне 65  ( шездесетпет ) година. 

7. Делегат који је дисциплински кажњаван у протеклој такмичарској сезони дуже од три месеца не 
може остати на истој листи у наредној такмичарској сезони. 

8. На листу делегата за међународна такмичења могу бити увршћени и делегати у складу са јавним 
позивом за конкурисање ЕХФ уз сагласност  Управног одбора ЗД РСС под условом да подносилац 
захтева испуњавају услове из тачки 4, 5 и 6. овог Критеријума. 
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III – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ФОРМИРЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА  

        А. ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР „А“ 

1. На листу делегата првог степена такмичења могу бити предложени делегати који су положили испит 
за звање ''националног рукометног делегата''. 

2. На листу делегата првог степена такмичења могу бити предложени они делегати који су пре 
предлагања најмање били 2 (две) године увршћени на листу делегата, непосредно нижег ПРВОГ„Б“ 
степена такмичења, осим у случају како је предвиђено тачком 9. Општих одредби овик Критеријума. 

3. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за први степен такмичења, делегат не може 
бити старији од 58 ( педесет осам ) година живота. 

 
4. На листу делегата за први степен такмичења не могу бити предложени делегати којима су изрицане 

дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС у претходној такмичарској сезони по 
дисциплинском правилнику дуже од два месеца, односно не могу остати на  листи уколико су им 
изрицане дисциплинске мере дуже од  три месеца.  

5. Делегати првог степена такмичења се повлаче са листе када наврше 65 (шездесет пет)  година 
живота. 

        Б. ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР „Б“ 
 

1. На листу делегата првог степена такмичења могу бити предложени делегати који су положили испит 
за звање ''националног рукометног делегата''. 
 

2. На листу делегата првог „Б“степена такмичења могу бити предложени они делегати који су пре 
предлагања најмање били 2 (две) године увршћени на листу делегата, непосредно нижег другог 
степена такмичења- ПРЛС, осим у случају како је предвиђено тачком 9. Општих одредби овик 
Критеријума. 

3.  Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за први„Б“ степен такмичења, делегат не   
може бити старији од 56 (педесет шест) година живота. 
 

4. На листу делегата за први „Б“степен такмичења не могу бити предложени делегати којима су 
изрицане дисциплинске мере ( казне ) од стране органа РСС у претходној такмичарској сезони по 
дисциплинском правилнику дуже од једног месеца.  
 

5. Делегати првог „Б“степена такмичења се повлаче са листе када наврше 62 (шездесет две)  година 
живота. 

 
 
IV–  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА  ДРУГОГ СТЕПЕНА 
 

1. На листу делегата другог степена такмичења могу бити предложени они делегати који су положили 
испит за звање ''национални рукометни делегат''. 

2. На листу делегата другог степена такмичења могу бити предложени они делегати  који су пре 
предлагања најмање били 2 (две) године увршћени на листу делегата непосредно, нижег трећег степена 
такмичења, осим у случају како је предвиђено тачком 9. Општих одредби овик Критеријума. 

3. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по дисциплинском 
правилнику дуже од три месеца не може остати на истој листи у наредној такмичарској сезони. 
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4. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за други степен такмичења, делегат не 
може бити старији од 55 (педесет пет) година живота, а са листе се повлаче када наврше 60 (шездесет) 
година живота.. 

5. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по дисциплинском 
правилнику дуже од три месеца. 
 
V – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 
 
1. На листу делегата трећег степена такмичења могу бити предложени они делегати који су положили 

испит за звање ''рукометног делегата'' 
2. На листу делегата трећег степена такмичења могу бити предложени делегати који су пре предлагања 

најмање били 2 (две) године увршћени на листу делегата непосредно, нижег четвртог степена 
такмичења. 

3. Изузетно од одредби претходне тачке на листу делегата за трећи степен такмичења могу бити 
предложени и делегати који имају звање заслужног спортисте или спортисте међународног разреда, 
делегати који су као играчи наступали за државну репрезентацију у сениорској узрасној категорији, 
делегати који су као тренери предводили државну репрезентацију у сениорској узрасној категорији, 
као и истакнути функционери и чланови органа и радних тела РСС, ИХФ и ЕХФ стим да испуњавају 
услове из тачака 1 и 5. 

4. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по дисциплинском 
правилнику дуже од шест месеци не може остати на истој листи у наредној такмичарској сезони. 

5. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за трећи степен такмичења, делегат не може 
бити старији од 48 (четрдесетосам) година живота, а са листе се повлаче када наврше 58 
(педесетосам) година живота. 

 
VI – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 
 
1. На листу делегата четвртог степена такмичења могу бити предложени они делегати који су положили 

испит за звање ''рукометног делегата''. 
2. На листу делегата четвртог степена такмичења могу бити предложени оно делегати који испуњавају 

услове предвиђене овим критеријумима. 
3. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу за четврти степен такмичења, делегат не 

може бити старији од 45 (четрдесет пет) година живота, а са листе се повлаче када наврше 55 
(педесет пет) година живота.  

4. Делегат који је дисциплински кажњаван у претходној такмичарској сезони по дисциплинском 
правилнику дуже од шест месеци не може остати на истој листи у наредној такмичарској сезони. 

 
 
 
VII – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА И КУП 
ТАКМИЧЕЊЕ 
 
1. На листу делегата за такмичења млађих категорија, као и за Куп такмичење у одређеној години 

увршћују се делегати који су у односној такмичарској сезони увршћени на листу  делегати свих 
степена такмичења. 

2. На листу делегата за такмичења млађих категорија  и за Куп такмичење не могу бити увршћени 
делегати којима су у последње три такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере ( казне ) од 
стране органа РСС. 
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VIII -  РОКОВИ 
 
1. Оцене директора лига и стручне комисије ЗД РСС- 7  дана по завршетку лига  
2. Прелиминарне ранг листе за претходну сезону -30 дана по завршетку лига (Комисија) 
3. Појединачни приговори делегата Комисији за листе делегата-7 дана од објаве прелиминарних листа 

(делегати)  
4. Предлог коначне ранг листе делегата-7 дана од истека рока за  приговора на прелиминарне листе  

(Комисија) 
5. Коначна ранг листа делегата за претходну сезону 15.08. (УО ЗД РСС) 
6. Предлог листе делегата за наредну такмичарску сезну 15.08. (УО ЗД РСС) 
 
IX  –    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Делегатима се не могу оспорити права стечена пре ступања на снагу ових Крите-ријума. 
2. Тумачење ових критеријума даје УО ЗД РСС на захтев члана заједнице, који се упућује УО ЗД РСС 

преко ЗД окружних  и градских  рукометних савеза.  
3. Критеријуми су усвојени на седници Управног одбора ЗД РСС одржаној  16.августа  2021. године у 

Крагујевцу, а измене и допуне на седници Управног одбора ЗД РСС одржаној  24.јуна 2022. године у 
Лозници. 

4.  Критеријуми за формирање листа делегата за рукометна такмичења имају се објавити у Службеном 
гласилу Заједнице делегата Рукометног савеза Србије, а почеће са примењивањем код формирања 
листи за сезону 2022/2023. 

 
 

         Председник УО ЗД РСС 
 
             с.р. Борис Ивановић 
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ДЕТАЉНА РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА  
 

 За рангирање сваког кандидата се као полазна основа користи важећа ранг листа у текућој 
такмичарској  сезони. 

 Вредновање  за наредну такмичарску годину, рукометних делегата који се налазе на листи ЗД РСС, 
почињемо 15. јуна текуће године  . 

 
I. ТЕСТ  

 Резултат теста носи максимум 30 бодова који је изражен процентом( 100%) освојених од укупног броја 
могућих бодова помножен коефицијентом 0,3.  

 Делегат који и на поновљеном тесту знања, оствари мањи резултат од 75%поена, аутоматски пада са 
листе делегата не може бити делегиран док не положи тест знања са већим бројем бодова од 75%. 

 
II. ОЦЕНА ДИРЕКТОРА ЛИГЕ  

 Оцену директора, за последњу такмичарску сезону односно комесара лиге, се бодује од 0 – 18 бодова. 

 Директор лиге доставља оцену садржану од три критеријума: 

1. квалитет рада,                                                                                                 до 10 (6)бодова 
2. ажурност,                                                                                                          до   4 (2)бода    
3. квалитет достављених записника и пратеће документације.            до   4 (2)бода    

 

 Оцена  Директора у 2.; 3. и 4. степену такмичења је максимално 10 бодова 
( максимална вредност бодова по сегментима је дата у загради) 
 

III. ОЦЕНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ  ЗД РСС до  18 бодова 

 Oцењивањем Стручне комисије ЗД РСС, су обухваћени сви делегати од 0 – 18 бодова.. 

 Обавезном „праћења рада“  потпадају: 

1. сви делегати првог степена  такмичења,  

2. делегати осталих рангова, који су се пласирали на једно од прва три места у предходној сезони на 
припадајућим листама, и они добијају статус делегат на „праћењу“ рада.  

 Стручна комисија  доставља оцену садржану од три критеријума: 

1. квалитет делегатског рада на утакмицама,                                                               10 (6) бодова,  
2. активности делегата  на семинарима и кампова које организује   ЗД РСС,        4 (2) бода, 
3. активности у раду Основних, Окружних , регионалних ЗД, или      ЗД РСС,         4 (2) бода. 

 

 Оцена Стручне комисије у 2.; 3. и 4. степену такмичења је максимално 10 бодова 
( максимална вредност бодова по сегментима је дата у загради). 
 

IV. БРОЈ СЕЗОНА ПРОВЕДЕНИХ НА ЛИСТИ 

 Број сезона проведених на листи делегата односног или виших степена такмичења 

- Број сезона  се мнжи са 0,5 по такмичарској сезони. 
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V. ПРИСУСТВО СЕМИНАРИМА  

 Присутност на задња два одржана семинара пре или у току сезоне, обавезном јесењим и пролећним 
семинарима – 5 бодова по семинару.  

 Присуство задњем одржаном кампу 10 бодова (бодује се камп који је реализован у периоду рангирања 
и који има статус  обавезујућег.   

 Присуство задњем одржаном кампу у периоду рангирања, а камп има статус необавезног, исти се  се 
бодује  са 3 бода.   

 Оправдано одсуство са обавезујућег кампа или семинара  се не бодује.  
 

VI. ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ   
 

 Дисциплинске казне изречене по Дисциплинском правилнику РСС, на дужи период од шест месеци 
искључују  делегата  са свих листи ЗД РСС. 

 Дисциплинске казне изречене по Дисциплинском правилнику РСС, на дужи период од три месеца се 
бодују -20  бодова 

 Дисциплинске казне изречене по Дисциплинском правилнику РСС, на дужи период од два месеца се 
бодују - 15  бодова 

 Дисциплинске казне изречене у смислу Дисциплинског правилника РСС, на дужи период од једног 
месеца се бодују од  -10 бодова 

 Дисциплинске казне изречене у смислу Дисциплинског правилнику РСС, на дужи период од петнаест 
дана се бодују од  - 5 бодова 

 Дисциплинске казне изречене у   смислу Дисциплинском правилнику РСС, о забрани вршења функције 
делегара на  две утакмице  се бодују  -3  бодова 

 Дисциплинске казне изречене у   смислу Дисциплинском правилнику РСС, о забрани вршења функције 
делегата на  једној утакмице  се бодују  -2  бода 

 
   VII. СТРУЧНИ РАД   

 Реализатор кампа или семинара одржаном на основу одлуке УО ЗД РСС – 2 бода  ((максимум 3  
појединца за највиши ранг, а код регионалних семинара максимум 2 појединца именована од 
стране УО ЗД РСС) 

 Реализатор стручне теме на кампу или семинару одржаном на основу одлуке УО ЗД РСС– 2 бода  . 

 Председник комисије ЗД РСС – 3 бода   

 Чланови комисија УО ЗД РСС – 2 бода   
*Услов да је комисија одржала бар две седнице и доносила одређене одлуке и акта које је 
потврдио УО ЗД РСС 

            Сви  заслужени бодови из из ове области се сабирају  и не могу прећи 20 бодова. 

VIII. РУКОМЕТНА КАРИЈЕРА до 15 бодова 

1. Играчкa  каријера (до 7 бодова): 
• Заслужни спортиста  Србије – 7  бодова, 
• Рукометни репрезентативац (сениорска репрезентација потврда РСС) - 5 бодова, 
• Играч  у 1. степену такмичења – 3 бодова, 
• Играчка у 2. степену такмичења – 2 бодова. 

 
Рукометна каријера се вреднује без временског ограничења и уписују се бодови само за највиши 
достигнути ранг.   
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2. Каријера рукометног радника  (до 8 бодова):       
1. Председник УО РСС - 5 бодова. 
2. Председник Скупштине РСС и Генерални секретар РСС – 4 бода.   
3. Члан УО РСС – 3 бода. 
4. Делегат у Скупштини РСС – 2 бода. 
5. Комисије РСС – 2 бода. 
6. Председник УО ЗД РСС – 6 бодова. 
7. Потпредседник УО ЗД РСС  – 5 бода.  
8. Члан УО ЗД РСС – 4 бода. 
9. Председник Скупштине ЗД РСС – 4 бода.  
10. Председник клуба у 1. степену такмичења – 3 бода. 
11. Председник клуба у 2. степену такмичења – 2 бода. 
12. Директор клуба у 1. степену такмичења – 2 бода. 
13. Директор клуба у 2. степену такмичења – 1 бода. 
14. Службено лице у рукомету на песку - 1 бод. 

 

 Приликом бодовање функција из поглавља VIII води се рачуна да се истим  бодовањем не крши 
Правилник о спречавању сукоба интереса у рукометном спорту. (Бодује се само једна функција 
која носи наквише бодова). 

 Активности делегата од редног броја  4. до редног броја 16. се уписују само  оним делегатима који 
за своја именовања доставе Комисији за листе УО ЗД РСС, одлуке овлашћених органа који су их 
именовали или изабрали на функције и дужности. Доказ о именовању мора бити достављен пре 
почетка такмичарске сезоне за коу ће се бодовати. 

 Уколико је именовање на неку од набројаних функција или дужности и плаћена,  делегат то мора 
пријавити комисији за листе УО ЗД РСС, и у том случају се бодови не уписују (Правилник о сукобу 
интереса) 

 Елементи из тачке 2. Каријера рукометног радника, се вреднују само за време трајања мандата-
функције. 

                                                                                                                                              
               Председник УО ЗД РСС 
               
 
                    Борис Ивановић 
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