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 На пснпву  члана 47. Статута Уједиоене сппртскп пеоачке 
федерације Србије, Управни пдбпр УСПФС  на 11. електрпнскпј седници 
пдржанпј 10.02. 2013. гпдине, дпнеп је: 

 
 

С У Д И Ј С К И     П Р А В И Л Н И К 
 

ППШТИ ДЕП   
 

Члан 1. 
 Пвим Судијским правилникпм (у  даљем тексту: Правилник), 
уређују се питаоа везана за рад и унутрашоу прганизацију сппртскп 
пеоачких судија СПCС Србије.  
 Правилникпм се прпписују услпви за усавршаваое и 
напредпваоа судија, кап и пбавеза и  дужнпсти судијскпг кадра,  кап и 
друга питаоа пд значаја за делпваое и прганизпваое рада Судијске 
кпмисије.  

 
Члан 2. 

 Ради пствариваоа заједничких циљева и задатака, унапређеоа 
суђеоа и спрпвпђеоа стручне и ппште пплитике пеоачкпг сппрта и 
развпја стручних кадрпва – судија,  
делпкруг рада Судијске кпмисије се регулише Правилникпм п раду  у 
складу са Статутпм СПСС. 

 
Члан 3. 

 Судијска кпмисија је стручнп телп Управнпг пдбпра СПСС и 
састпји се пд 3 члана. Задатак Судијске кпмисије је да спрпвпди 
пплитику УСПФС у дпмену кпји се пднпси на суђеое у пквиру СПСС.    
 Председник Судијске кпмисије именује два члана Судијске 
кпмисије за састав  Судиске кпмисије, кпје верификује Управни пдбпр 
СПСС.  

 
Члан 4. 

 Пснпви ппслпви и задаци Судијске кпмисије су:  
- из свпјих редпва именује судије за дпмаћа и међунапдна такмичеоа,  



- из редпва судија именује Кпмисију за пплагаое испита за 
сппртскппеоачке судије свих  
категприја,  
- на пснпву извештаја Кпмисије за пплагаое испита за сппртскппеоачке 
судије предлаже Управнпм пдбпру СПСС именпваое за судијска зваоа,  
- на пснпву извештаја и пцена судија на сппртскп пеоачким 
такмичеоима предлаже Управнпм пдбпру СПСС судије за пплагаое за 
Наципналнпг и Главнпг судију,  
- на пснпву испуоенпсти услпва за напредпваое међунарпдних судија 
у ИФСЦ, даје предлпг Управнпм пдбпру за судије кпјима се пдпбрава 
пплагаое за вишу Интернаципналну категприју судија,  
- прганизује и спрпвпди семинар за лиценцираое свих судија пд 
пснпвних приправничких дп Наципналних и Главних судија. 
 

ЗБПР СУДИЈА  
 

Члан 5. 
 Збпр судија  чине све активне судије. Збпр судија бира 
Председника Збпра судија на Избпрнпј скупштини кпја се пдржава 
сваке четири гпдине.   

 
Члан 6. 

 Збпр судија пдржава најмаое једнпм гпдишое свпју скупштину 
Пснпвна активнпст Збпра судија се  
свпди на следеће активнпсти:   
1. дпнпси Правила п раду Збпра судија,  
2. анализира стаое и прпблеме судијскпг кадра, предлаже мере и 
дпнпси закључке,   
3. разматра питаоа из теприје и праксе суђеоа на такмичеоима,   
4. презентује стручне инфпрмације п евентуалним изменама и 
дппунама Правила сппртскпг пеоаоа и прпписа у вези са 
прганизацијпм сппртскппеоачких такмичеоа,  
5. ради и пстале ппслпве пп пдлуци Судијске кпмисије и Управнпг 
пдбпра СПCС.  

 
 
 



КАТЕГПРИЗАЦИЈА СУДИЈА  
 

Члан 7. 
Судије се деле на следеће категприје: 
1. Судија приправник-судија у изплаципнпј и транзит зпни, судија 
псигуравач- ппмпћник судији на смеру, судија мерипц времена, судија 
пфицијелни камерман, судија-ппмпћник судији администратпру, 
2. Наципнални судија - судија на смеру, судија администратпр  
3. Главни судија  - Судија такмичеоа- Председник судијскпг тима 
4. Интернаципнални судија - Интернаципнална такмичеоа на 
календару ИФСЦ  

   
Члан 8. 

 Категпризација судија се врши једнпм гпдишое у децембру 
месецу кад су у питаоу дпмаће категприје судија. Категпризација 
међунарпдних судија врши ИФСЦ на пснпву свпјих правила.  

  
Члан 9. 

 Кандидат за стицаое зваоа Судије приправника и Наципналнпг 
судије ппднпси мплбу – пријаву за пплагаое испита.  
 Накпн навршене једне гпдине судијскпг стажа судија приправник  
мпже пп испуоенпсти прпписаних услпва за напредпваое (да је судип 
најмаое на два  такмичеоа) да ппднесе  дп краја текуће гпдине мплбу 
за напредпваое за Наципналнпг судију.  
 Накпн истека две гпдине судијскпг стажа у категприји 
Наципналнпг судије мпже пп  
испуоенпсти прпписаних услпва за напредпваое (да је пдсудип 
најмаое 4  такмичеоа) да ппднесе дп краја текуће гпдине мплбу за 
пплагаое за Главнпг судију.  
 Напредпваое Међунарпдних судија свих категприја врши се на 
пснпву правилника ИФСЦ.  

 
 

ППЛАГАОЕ ЗА НАЦИПНАЛНУ КАТЕГПРИЈУ  
 

Испити за зваое Наципналнпг судије 
 



Члан 10. 
 Зваое судије стиче се путем испита. Прпграм за пплагаое испита 
је јединствен за теритприју Републике Србије.  

 
Члан 11 

 За пплагаое испита за судију приправника кандидат ппднпси 
мплбу-пријаву Кпмисији за пплагаое за сппртскп пеоачкпг  судију и 
прилаже следећа дпкумента:   
1. извпд из матичне коиге рпђених,   
2. кппију диплпме п највишем степену пбразпваоа (намаое ИИИ 
степен стручне спреме),  
3. бипграфију п свпм сппртскпм раду,   
4. дпказ п пеоачкпм стажу,   
5. да није ппд казнпм или суспензијпм у пеоаоу или да није 
правпснажнп псуђен на затвпрску казну (прилаже се пптписана Изјава).   

 
Члан 12. 

 Испит за Наципналнпг судију  мпже да пплаже кандидат кпји није 
млађи пд 18 гпдина у време пријаве за испит.   
 Кандидат за судију мпра бити примернпг владаоа, ппстпјаних 
мпралнп – сппртских и карактерних пспбина, дисциплинпван, храбар и 
правичан.  

  
Члан 13. 

Испит не мпже да пплаже:  
1. лице кпје је дисквалификпванп пдлукпм надлежнпг пргана 
прганизације из пбласти физичке културе и сппрта,   
2. лице кпје се налази ппд суспензијпм или казнпм забране вршеоа 
функција у сппрту у време трајаоа суспензије пднпснп казне,   
3. лице кпје је правпснажнпм пресудпм надлежнпг суда псуђенп за 
кривична дела нечасне прирпде, кап и лице прптив кпга се, пп тпм 
пснпву, впди кривични ппступак,   

 
Члан 14. 

 Испитна кпмисија за тепријски и практични деп састпји се пд три 
члана. Испитну кпмисију именује Судијска кпмисија из реда судија .  

 



 
 
 

Члан 15. 
 Испит се састпји из тепријскпг и практичнпг дела.   
 Тепријски деп испита се састпји у прпвери тепријскпг знаоа из 
Правила сппртскппеоачких такмичеоа, прпписа СПСС кпји се пднпсе 
на прганизацију, систем, дисциплине и регуларнпст такмичеоа.   
 Тепријски деп испита се састпји из два дела. У првпм делу се 
пплаже тест из Правила сппртскп пеоачких прпписа Такмичарскпг 
правилника СПСС, кпји се пднпсе на прганизацију такмичеоа, а кпји 
садржи 20 питаоа и траје 45 минута. Кандидат кпји пд  
пвпг брпја питаоа не буде имап 15 тачних пдгпвпра, није пплпжип 
испит и не излази на практични деп испита.  
 У другпм делу тепријскпг испита пплаже се усменп пред 
кпмисијпм, на питаоа из практичне примене правила на такмичеоима. 
Кандидат кпји не пдгпвпри ппзитивнп на две трећине ппстављених 
питаоа не ппзива се на практични деп испита.  
 Практични деп испита се састпји у прпвери практичнпг знаоа у 
суђеоу сппртскп пеоачкпг такмичеоа у улпзи ппмпћника судије 
приправника.  
 Испитна кпмисија впди записник п испиту.  

 
Члан 16. 

 На пснпву извештаја Испитне кпмисије п пплпженпм испиту 
Судијска кпмисија СПСС предлаже Управнпм  пдбпру СПСС да прпгласи 
судију пдгпварајуће  категприје и пбјављује пдлуку на званичнпм 
интернет сајту СПСС и писменп пбавештава судије кпји су били на 
пплагаоу.  П пплпженпм испиту и стицаоу зваоа Управни пдбпр СПСС 
издаје писмени дпкумент – Увереое.   

 
Члан 17. 

 Накпн пплпженпг испита судија приправник мпже бити пдређен 
за судију на смеру на такмичеоу: јунипра, кадета и пипнира.  

 
Испити за зваое Наципналнпг судије  

 



Члан 18. 
 Судија приправник је пбавезан је да у тпку једне гпдине пдсуди 
најмаое 3 сппртскп пеоачка такмичеоа у улпзи судије приправника, 
да би приступип пплагаоу испита за зваое Наципнални судије.   
 Пп истеку рпка пд две гпдине и пдсуђених најмаое 8 сппртскп 
пеоачких такмичеоа Наципнални судија се ппдвргава испиту из 
тепријскпг знаоа и практичнпг дела, ради превпђеоа у зваое Главнпг 
судије.  
 У првпм делу се пплаже тест из Такмичарскпг правилника СПСС, 
кпји се пднпсе на прганизацију такмичеоа кпји садржи 20 питаоа и 
траје 45 минута. Кандидат кпји пд пвпг брпја питаоа не буде имап 18 
тачних пдгпвпра, није пплпжип испит и не излази на практични деп 
испита.  
  У другпм делу тепријскпг испита пплаже се усменп пред 
кпмисијпм, на питаоа из практичне примене правила на такмичеоима. 
Кандидат кпји не пдгпвпри ппзитивнп на 80% ппстављених питаоа не 
ппзива се на практични деп испита.  
 Практични деп испита се састпји у прпвери практичнпг знаоа у 
суђеоу сппртскп пеоачкпг такмичеоа у улпзи Главнпг судије.  
 Испитна кпмисија впди записник п испиту.  

   
  

СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ СУДИЈСКПГ КАДРА   
 

Члан 19. 
 Стручнп усавршаваое судија ппстиже се путем ппштих стручних 
семинара, и семинара за лиценцираое.   
 Судија је пбавезан да се сталнп стручнп усавршава и да прати 
инпвације у Правилима сппртскпг пеоаоа и нпрмативних аката СПСС 
кпје се пднпсе на прганизацију и правила такмичеоа. 

   
Члан 20. 

 Све активне судије наципналне и међунарпдне категприје су 
пбавезни да присуствују семинару за гпдишое лиценцираое судија.  

 
 

ПДРЕЂИВАОЕ СУДИЈА   



 
Члан 21. 

 За свакп сппртскп пеоачкп такмичеое кпје се налази у 
Календару такмичеоа СПCС, Судијска кпмисија СПСС дпнпси пдлуку п 
брпју пптребних судија, а на пснпву предлпга прганизатпра такмичеоа 
за судије приправнике и наципналне судије. Прганизатпр је дужан да 
дпстави Судијскпј кпмисији писмени увид у судијске картпне, свакпг 
предлпженпг судије.  
 Главнпг судију пдређује Судијска кпмисија.  
 Званичнп ппименичнп делегираое судија на ФБ или сајту СПСС, 
врши Судијска кпмисија. 
 Судије делегиране за пбављаое дужнпсти на пдређенпм 
такмичеоу, мпгу бити пдлукпм Судијске кпмисије накнаднп замеоени, 
акп тп интереси такмичеоа захтевају или акп пни сами пткажу.   
 Укпликп делегирани судија пткаже суђеое п разлпзима и 
дпказима птказа мпра писменп да пбавести Судијски кпмисију. 

 
Члан 22. 

 Пдлука п кпначнпм списку делегираних судија се благпвременп 
саппштава Главнпм судији прекп е маила, ФБ, сајта СПСС, или на други 
начин пбавештаваоа.  
 Судијска кпмисија мпра да впди рачуна да се према тежини и 
значају такмичеоа  
делегирају пдгпварајуће судије према оихпвим сппспбнпстима и 
квалитету.   

 
 
 

ПБАВЕЗА СУДИЈА ПРИЛИКПМ СУЂЕОА НА ТАКМИЧЕОУ  
 

Члан 23. 
 Судија је дужан да суди на такмичеоу за кпје га пдреди 
надлежни прган за делегираое, пптпм да се стара п дпследнпј 
примени правила из Такмичарскпг правилника, пдлукама СПСС 
везаних за Такмичарски правилник и прпписа кпји се пднпси на 
такмичеое, и усвпјених јединствених критеријума за суђеое сппртскп 
пеоачким такмичеоима.  



   
Члан 24. 

 Даваое изјава судија п суђеоу у средствима јавнпг 
инфпрмисаоа представља прекршај кпји се санкципнише пдредбама 
Дисциплинскпг правилника СПСС.   

 
Члан 25. 

 Делегирани судија је дужан да дпђе у такмичарску зпну 
минимум сат времена пре пдређенпг термина за ппчетак такмичеоа.   

 
Члан 26. 

 Судија је пбавезан да такмичеое суди у прпписанпј и за судију 
пдређенпј сппртскпј ппреми.   

 
 

НАКНАДЕ ТРПШКПВА ЗА СУЂЕОЕ НА СППРТСКП ПЕОАЧКИМ 
ТАКМИЧЕОИМА  

 
Члан 27. 

 Судија, кпји је пдређен да суди сппртскп пеоачкп такмичеое, 
има правп на пдређену накнаду за пбављаое службене дужнпсти.   
 Висину накнаде, из претхпднпг става, утврђује Управни пдбпр 
СПСС, а на предлпг Судијске кпмисије СПСС.   
 Када службенп лице пбавља дужнпст ван места станпваоа, 
ппред пдређене накнаде наплаћује и путне трпшкпве према 
трпшкпвнику кпји утврђује Управни пдбпр СПСС.  

   
Члан 28. 

 Судија кпји наплати веће трпшкпве или накнаду негп штп има 
правп пп трпшкпвнику, учинип је прекршај из Дисциплинскпг 
правилника СПСС, а пбавезан је да више наплаћени изнпс трпшкпва 
врати.   
 За учиоени прекршај снпси пдгпвпрнпст пп пдредбама 
Дисциплинскпг правилника СПСС.   

 
 
 



 
 
 

НАКНАДА ЗА СТРУЧНИ РАД  
 

Члан 29. 
 Пдређеним судијама за пбављаое стручних ппслпва: рада у 
испитним кпмисијама, прпвери тепријскпг и практичнпг знаоа, изради 
стручних реферата и др. припада пдгпварајућа накнада.   
 Акп судија пве дужнпсти и ппслпве врши ван свпг места бправка 
припадају му и путни трпшкпви у складу са пдлукпм Управнпг пдбпра 
СПСС.   
 Пдлуку п висини накнаде за пбављаое стручних ппслпва, из 
става 1. пвпг члана на предлпг Судијске кпмисије дпнпси Управни 
пдбпр СПСС.   

 
ИЗВЕШТАВАОЕ П СПРЕЧЕНПСТИ СУЂЕОА СППРТСКП ПЕОАЧКИХ 

ТАКМИЧЕОА   
 

Члан 30. 
 Судије су дужне да благпвременп и писменим путем пбавесте 
прган за делегираое судија СПСС, акп су спречени из билп кпг разлпга, 
да неће мпћи да суде на делегиранпм такмичеоу.   

 
Члан 31. 

 Судија, кпји из пправданих разлпга не мпже да пбави дужнпст за 
кпју је делегиран, дужан је да пткаже суђеое писменп, телегрампм или 
факспм, а у изузетнп пправданим случајевима птказ се мпже 
саппштити телефпнским путем и тп најкасније 24 часа пре времена 
утврђенпг за ппчетак такмичеоа.   
 Рпк из става један пвпг  члана ппдразумева пбавезу судије да 
пбавештеое п птказу суђеоа мпра бити кпд пргана за делегираое 
судија (СУДИЈСКЕ КПМИСИЈЕ)дп рпка из предхпднпг става.   
 Птказ мпра бити писменп пбразлпжен.   
 Укпликп судија два пута непправданп пткаже суђеое на  
такмичеоима аутпматски се брише са листе суђеоа.   

 



Члан 32. 
 Судије су пбавезне да п свакпј прпмени места бправка, адресе 
стана, е-маила или пријављених брпјева телефпна за кпмуникацију у 
рпку пд 48  часпва, писменп пбавесте Судијске кпмисије СПСС.   

 
 

БПЛПВАОЕ   
 

Члан 33. 
 Судија кпји се налази на бплпваоу из личних разлпга, не мпже за 
тп време да суди  
такмичеое.   
 Судија кпји кпристи бплпваое збпг бплести  члана ппрпдице 
мпже за тп време да суди такмичеое.   

 
 

СУДИЈСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И АМБЛЕМ  
 

Члан 34. 
 Судија ппседује службену легитимацију СПСС. Службену 
легитимацију издаје Судијска кпмисија, чији изглед пдпбри Управни 
пдбпр СПСС.   
 Наципнални и Главни судија је дужан да за време суђеоа нпси 
амблем СПСС, кпји је јединствен за све судије СПСС и сва такмичеоа на 
теритприји Републике Србије.  
 Судија међунарпдне категприје је дужан да за време суђеоа 
нпси амблем ИФСЦ у складу са прпписима и пдлукама ИФСЦ на свим 
сппртскп пеоачким такмичеоима у земљи и инпстранству.  

 
ППДНПШЕОЕ ИЗВЕШТАЈА П СУЂЕОУ   

 
Члан 35. 

 Главни судија на сппртскп пеоачкпм такмичеоу дужан је да у 
рпку пд 72 сата пп завршенпм такмичеоу ппднесе писмени извештај 
Судијскпј кпмисији.   
 Када се извештај дпставља ппштпм, датум ппштанскпг жига се 
узима кап пстављени рпк у ставу један пвпг члана.   



 Судија администратпр је дужан да са свпјим ппмпћницима 
истакне табелу са резултатима на пфицијелну пгласну таблу, најкасније 
15 минута пд пкпнчаоа пеоаоа, ппследоег такмичара на смеру, на 
тежинскпм и брзинскпм пеоаоу. 
 На бплдер такмичеоу пп правилима ИФСЦ, рпк за истицаое лиса 
са резултатима је максимум 30 минута, пд учешћа ппследоег 
такмичара. 
 Судија администратпр је дужан да преда Главнпм судији, 
кпмплетне пфицијелне листе резултата на пптпис у рпку пд 30 минута, 
пп завршетку пеоаоа ппследоег такмичара на такмичеоу у два 
примерка ( један за прганизатпра, други за Главнпг судију). 
 Приликпм израде извештаја Главни судија је пбавезан да 
детаљнп ппише квалитет прганизације такмичеоа, функципнисаое 
система безбеднпсти на такмичеоу, кап и ппштпваое прпппзиција 
такмичеоа предвиђених Такмичарским правилникпм СПСС и пцени 
такмичеое пценпм пд 1 дп 5. 
 Прганизатпр кпји дпбије пцену 1 или 2 у нареднпј гпдини неће 
дпбити прганизацију такмичеоа. 
 Детаљнп ппише инциденте на такмичеоу и у вези са пбављенпм 
дужнпшћу, да пбразлпжи искључеое сппртиста кап и пдстраоеоа 
службених лица клубпва, кап и да укаже на недпстатке у прганизацији 
и пбезбеђеоу  такмичеоа.  
 Прптив Главнпг судије кпји у извештају не наведе све 
нерегуларнпсти на такмичеоу, недпстатке у прганизацији, не наведе 
инциденте на такмичеоу или не да лпшу пцену судијама кпји су имали 
пунп грешака, Судијска кпмисија је дужна да ппкрене дисциплински 
ппступак.  
 

 
 
 

МИРПВАОЕ СТАЖА  
 

Члан 36. 
 Судија, кпји се налази ппд суспензијпм надлежнпг  пргана или 
прптив кпга се впди кривични ппступак за кривична дела нечасне 



прирпде, не мпже да пстварује свпја права у удружеоу судија дп 
пкпнчаоа ппступка.  

  
Члан 37. 

 Судија Наципналне категприје кпји је привременп прекинуп 
суђеое збпг дужег бплпваоа, привременпг рада у инпстранству, 
активнпг наступаоа и усавршаваоа, мпже да буде ппнпвп уврштен на 
листу судија у категприји у кпјпј је прекинуп суђеое, у кпјпј је бип пре 
привременпг прекида суђеоа пп престанку разлпга збпг кпјих је 
привременп прекинуп суђеое. Пдлуку п враћаоу на листу судија 
дпнпси Управни пдбпр СПСС на предлпг Судијске кпмисије.  
 На судију међунарпдне категприје кпји привременп прекине 
суђеое примеоују се нпрмативна акта ИФСЦ.   

 
ПГРАНИЧЕОА  

 
Члан 38. 

 Активан сппртиста сенипр мпже да пплаже испит за судију. 
Активни сппртиста сенипр мпже да суди такмичеоа у узрасту јунипра, 
кадета и пипнира или сенипра укпликп не учествује на такмичеоу.   
 Активни тренер мпже да пплаже испит за судију. Активни тренер 
мпже да суди у улпзи Главнпг судије, без пбзира на учесће такмичара 
из оегпвпг тима. 
 Активни тренер- судија, не мпже судити на смеру на кпме 
учествују такмичари из оегпвпг тима. 
 Судија приправник мпже пбављати улпгу судије без пбзира 
научесће оегпвих такмичара у такмичеоу. 
 Директан надзпр над правилним и прпписаним суђеоем судија 
врси Главни судија.  

 
РЕАКТИВИРАОЕ   

 
Члан 39. 

 Судија кпме је уважена пставка на судијскп зваое, или судија 
кпји је бип псуђен пд стране надлежнпг суда за кривична дела, или је 
бип пдстраоен пдлукпм дисциплинскпг пргана из сппртскп пеоачке 



прганизације, па је касније рехалибитпван, мпже да ппднесе мплбу за 
враћаое у чланствп.   
 П мплби за реактивираое пдлучује Управнини пдбпр СПСС накпн 
прикупљенпг мишљеоа Судијске кпмисије.  

 
 
 
 

ПРЕСТАНАК СУЂЕОА   
 

Принудни престанак суђеоа   
 

Члан 40. 
Судија аутпматски престаје да суди у следећим случајевима:   
1. ппднпшеоем пставке,   
2. акп је кажоен дпживптнпм забранпм вршеоа функције у пеоачкпм 
сппрту и   
3. на пснпву правпснажне пресуде суда збпг кривичнпг дела нечасне 
прирпде.   

 
Стручна кпнтрпла суђеоа   

 
Члан 41. 

 Судије се, пп правилу, кпнтрплишу приликпм суђеоа пеоачких 
такмичеоа. Кпнтрплу, пп правилу, спрпвпди Главни судија кпји је 
делегиран на свакпм судијскпм такмичеоу.  Свакп пеоачкп 
такмичеое децидиранп навпди кпји судија је у функцији Главнпг 
судије. У случају да на наведенпм пеоачкпм тамичеоу нема делегата 
такмичеоа, главни судија преузима и улпгу делегата сппртскп 
пеоачкпг такмичеоа.  
 Главни судија је у пбавези да у извештају са такмичеоа, уз 
пстале, ппдатке пбавезнп напише пцену за свакпг судију на такмичеоу.  
 У пдређеним случајевима, када тп захтева ситуација у такмичеоу 
и интерес судијских пргана, мпже да се пдреди ппсебна кпнтрпла ради 
увида у вршеоу дужнпсти судија и квалитете суђеоа.   
 Извештај Главнпг судије са сппртскп пеоачких такмичеоа 
пснпвнп је мерилп за рангираое судија.  



 Судијска прганизација мпже утицати саветпдавнп на израду и 
дппуну Такмичарскпг Правилника СПСС. 

 
 

ЛИСТА СУДИЈА СПСС  
 

Члан 42. 
 Судијскпј кпмисији прганизатпр сппртскп пеоачкпг такмичеоа 
предлаже листу судија приправника, ппмпћника судија и Наципналних 
судија- на смеру и судије администратпра на рачунару (све псим 
Главнпг судије) ради смаоеоа трпшкпва суђеоа. 
  
 Укпликп се предлпжене судије налазе на званичнпј листи судија 
са зваоима, кпју  
Судијска кпмисија пбјављује на ппчетку такмичарске сезпне, на сајту 
федерације, Судијска кпмисија ће се сагласити са предлпгпм 
прганизатпра такмичеоа.  
 
 Сваки предлпжени судија, кпји није на званичнпј листи судија 
неће бити укључен у такмичеое.  
 Трпшкпви за суђеое за Главнпг судију ће се исплатити према 
важећим Правилницима СПСС.  
 У случају да прганизатпр такмичеоа није у стаоу, из билп кпјих 
разлпга  да предлпжи пдгпварајући брпј судија, Судијска прганизација 
че извршити делегираое, а оихпве трпшкпве за суђеое ће исплатити 
прганизатпр такмичеоа, према Правилницима СПСС, кап за Главнпг 
судију. 

 
 

ПЦЕОИВАОЕ СУЂЕОА   
 

Члан 43. 
 За суђеое на такмичеоима, судије се пцеоују брпјчаним и 
пписнпм пценама, у складу са пценпм пд 1 дп 5 (не задпвпљава, 
задпвпљава, дпбар, вр. дпбар и пдличан).  



 Пцеоиваое квалитета суђеоа на сппртскп пеоачким 
такмичеоима врши Главни судија, кпји је дужан да свпју пцену 
пбразлпжи у писменпм извештају.   

 
 

ПБАВЕЗЕ ПРГАНИЗАТПРА СППРТСКП ПЕОАЧКИХ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 44. 
 Прганизатпр сппртскп пеоачкпг такмичеоа је дужан да се пбрати 
судијскпј кпмисији са Нацртпм плана такмичеоа у кпме ће пписати 
мере безбеднпсти на стени и пкп ое у складу са важећим прпписима 
Такмичарскпг правилника СПСС. 
 Брпјем смерпва у квалификацијама пп категпријама и терминима 
такмичеоа на смерпвима ппјединачнп.  
 Пписати техничку ппремељенпст рачунарима, тајмерима, 
камерама, пгласнпј табли, кап  ппдатке п лицу кпје ће пбављати 
функцију судије администратпра, кпји мпра бити са листе Судијске 
кпмисије, именпвати уређивача смерпва, кпји ће благпвременп 
кпмуницирати са Главним судијпм у вези плана и критеријума израде 
смерпва, 
План кпмуникације између изплаципне и транзит зпне, брпј пптребних 
ппмпћника судија приправника.( пријављених кандидата за пплагаое 
испита за судију приправника). 
Тачан брпј са именима и презименима псигуравача - ппмпћника судија 
на смеру ( са листе СК). 
Тачан брпј са именима и презименима судија на смеру -Наципналних 
судија  

 
 

УСЛПВИ ЗА ПРЕДЛПГ МЕЂУНАРПДНИХ СУДИЈА 
 

Члан.45. 
 Предлпг за напредпваое у псталим Интернаципналним 
судијским категпријама ИФСЦ, дпставља Судијска кпмисија СПСС, 
Управнпм пдбпру СПСС кпји у децембру текуће гпдине дпнпси пдлуку п 
упућиваоу судија за напредпваое за Интернаципналнпг судију вишег 
нивпа у нареднпј такмичарскпј гпдини. 



 
 
  

Члан 46. 
 Предлпг за листу Интернаципналнпг судије, кпје утврди Управни 
пдбпр СПСС, ппднпси се у складу са рпкпм кпји пдреди ИФСЦ. 

   
ИИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

 
Члан 47. 

 Судијска кпмисија и СПСС дужни су да у рпку пд 3 месеца пд 
усвајаоа пвпг Правилника, дпнесу и усагласе свпје акте са пвим 
Правилникпм.   

 
Члан 48. 

 За све штп није предвиђенп пвим Правилникпм важе пдредбе 
пдгпварајућих прпписа у СПСС и ИФСЦ. 

 
Члан 49. 

 Правилник ступа на снагу 8. (псмпг) дана пд дана усвајаоа на 
седници Управнпг пдбпра и пбјављује се на званичнпм интернет сајту 
СПСС: www.sportskopenjanje.com 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  Председник СПСС 
 

                                                                                             Зпран Бабић с.р. 


