
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРA 
РУКОМЕТНOГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
Адреса: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд; 
сајт: http://rsk.rs;  мејл: zsikrss@gmail.com  
ПИБ: 109384157; МБ: 28820208 ТР: 160-447544-21 

 

 

Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије                                     УПРАВНИ ОДБОР 
 

 

Број:  

Београд, 15.01.2023. гoдинe 

 

Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије je на својој IX 

електронској седници донео следећу 
 

ОДЛУКУ 
О зимском семинару судија и контролора (обављали функцију делегата у 

јесењем делу такмичарске сезоне 2022/2023) 
 
1. Котизација судија за зимски семинар износи 3.000,00 динара и има се уплатити најкасније до 
26.01.2023. године на рачун Заједнице судија и контролора који гласи 160-447544-21, са сврхом 
уплате котизација за зимски семинар судија и контролора и позивом на број 01-23. 
 

Обавезу уплате котизације за семинар имају оне судије које су имале одсуђену макар једну 
утакмицу на Аркус лиги, Супер Б лиги или на Првој лиги у јесењем делу такмичарске сезоне 
2022/2023, док су све остале судије које су судиле само Другу лигу, Трећу лигу и ЛМК ослобођене 
плаћања котизације. 
 

2. Котизација контролора (обављали функцију делегата у јесењем делу такмичарске сезоне 
2022/2023) за зимски семинар износи 2.000,00 динара и има се уплатити најкасније до 02.02.2023. 
године на рачун Заједнице судија и контролора који гласи 160-447544-21, са сврхом уплате 
котизација за зимски семинар судија и контролора и позивом на број 02-23. 
 

Обавезу уплате котизације за семинар имају они контролори који су вршили функцију делегата 
макар на једној утакмици на Аркус лиги, Супер Б лиги или на Првој лиги у јесењем делу 
такмичарске сезоне 2022/2023, док су сви остали контролори који су вршили функцију делегата у 
јесењем делу такмичарске сезоне 2022/2023 само на Другој лиги, Трећој лиги или ЛМК 
ослобођени плаћања котизације. 
 

3. Заједница судија и контролора сноси трошкове закупа свих сала неопходних за организацију 
семинара, ангажовања медицинског особља током физичког теста судија, путних трошкова 
Стручне комисије РСС и предавача на семинарима (особе које наплаћују путне трошкове имају 
право наплате 10 литара на сваких 100 км + путарине).  
 

Да би се спровеле горе наведене исплате неопходно је да Стручна комисија РСС достави 
Заједници судија и конторолора РСС следеће податке и на следећи начин: 

✓ Податке ангажованог медицинског особља (име и презиме, адресу, ЈМБГ, радни 
статус, износ, текући рачун) а све то како би се припремили уговори са медицинским 
особљем. Стручна комисија РСС је у обавези да у року не дужем од 3 дана након 
одржавања семинара достави скениране потписане уговоре са медицинским 
особљем на мејл Заједнице судија и контролора РСС, а у року од 7 дана да достави 
уговоре у папирној форми на адресу Заједнице судија и контролора РСС, Тошин 
бунар 272, Нови Београд. Обавезује се секретар Заједнице судија и контролора РСС 
да припреми уговор за медицинско особље и да исти достави председнику Стручне 
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комисије РСС. 
 

✓ Стручна комисија РСС треба да достави план путовања својих чланова на мејл 
Заједнице судија и конторолора РСС најкасније 2 дана пре одржавања семинара а 
све како би се верификовали путни трошкови због рационализације трошкова (број 
аутомобила који се користе). Приликом правдања  путних трошкова неопходно је у 
року не дужем од 3 дана након одржавања семинара доставити на мејл Заједнице 
судија и контролора Рукометног савеза Србије скениран попуњен налог за кола и 
налог за службено путовање, као и готовински рачун за гориво са ПИБ-ом 109384157 
на целокупан износ, затим исечке путарина у оба правца. Дозвољена је и употреба 
ТАГ уређеја, у том случају је неопходно на засебном готовинском рачуну са ПИБ-ом 
109384157 доставити доказ о допуни ТАГ уређаја на износ идентичан износу 
путарине који се наплаћује. Рачуни за гориво и ТАГ уређаје признаће се само ако су 
издати дан пре, на дан семинара или дан после одржавања сваког семинара. Све 
налоге као и рачуне за гориво неопходно је доставити у року од 7 дана и у папирној 
форми на адресу Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, Тошин 
бунар 272, Нови Београд. 

 

✓ Скениране рачуне за закуп сала је потребно доставити у року не дужем од 3 дана 
од дана одржавања семинара на мејл Заједнице судија и контролора РСС, а у року 
од 7 дана и у папирној форми на адресу Заједнице судија и контролора РСС, Тошин 
бунар 272, Нови Београд. 

 

Достава скенираних докумената је неопходна ради планирања трошкова, а исплата по свим 
рачунима ће бити могућа тек након достављања целокупне документације и свих рачуна у 
папирној форми. 
 

4. Судије и контролори око свих осталих обавеза се требају придржавати одлукама Стручне 
комисије РСС за одржавање зимских семинара. 
 

5. Ова одлука се одмах након усвајања доставља непосредним члановима Заједнице судија и 
контролора РСС, који имају обавезу да одмах по добијању исте обавесте све своје чланове тако 
што ће у оквиру цц поља приликом обавештења уписати мејл Заједнице судија и контролора РСС. 
Поред непосредних чланова Заједнице судија и контролора РСС ова одлука се има доставити, а 
због припреме свих рачуна, и Стручној комисији РСС.  
 
 

 
УПРАВНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ  
СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС 

Председник 
Милан Савковић, с.р.         
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