На основу члана 46. Статута Српског атлетског савеза, Управни одбор Српског атлетског
савеза, на седници одржаној дана 28.12.2020. године, донео je:
ЕТИЧКИ КОДЕКС АТЛЕТСКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
Члан 1.
(Oпште одредбе)
1. Етичким кодексом атлетских судија Србије (у даљем тексту: Кодекс утврђују се стандарди и
правила понашања атлетских судија.
2. Етички кодекс атлетских судија Србије је запис етичких начела понашања атлетских судија
при обављању задатака на атлетским такмичењима. Овај кодекс је намењен и
атлетичарима, атлетским радницима и јавности како би се упознали са понашањем које
могу очекивати од атлетских судија током суђења и код обављања других задатака на
атлетским такмичењима.
3. Циљ Кодекса је изградња и јачање односа између судија, тренера, такмичара и свих
заинтересованих страна и увођење јасних и транспарентних правила и начела понашања.
Члан 2.
(Дужности атлетског судије)
1. Атлетски судија мора код употребе Правила за атлетска такмичења поступати тако да
његова одлука увек буде у складу са Правилима за атлетска такмичења и овим Кодексом.
2. Основни задатак атлетског судије је да свим такмичарима у складу са Правилима обезбеди
најбоље услове за постизање најбољих резултата на такмичењу у равноправној борби са
другим такмичарима. Ако се атлетски судија двоуми, мора одлучити тако да његова одлука
буде најправеднија за све такмичаре.
3. Атлетски судија мора избегавати сваку врсту присиле над такмичарима. Свака неоправдана
присила као и свесно кршење Правила за атлетска такмичења значи и кршење овог
Кодекса.
4. Атлетски судија мора својим стручним знањем помоћи другим атлетским судијама и тиме
помоћи њиховом усавршавању.
5. Атлетски судија мора својим радом и понашањем штитити углед струке и ауторитет
атлетских судија и службених лица на такмичењу. Атлетски судија не сме прецењивати свој
рад и дело, а потцењивати или ниподаштавати рад других атлетских судија и других
службених лица.
6. Атлетски судија мора бити свестан тога да може донети погрешну одлуку, да се то може
догодити другим атлетским судијама и службеним лицима на такмичењу као и
такмичарима и њиховим службеним представницима. Атлетски судија зато мора све
спорове у току такмичења решавати мирно и у складу са Правилима за атлетска такмичења
и овим Кодексом.
7. Атлетски судија мора непрекидно допуњавати своје знање о Правилима за атлетска
такмичења и о изменама и допунама истих.
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Члан 3.
(Професионална одговорност и лојалност)
1. Атлетски судија не сме на такмичењу поред суђења обављати ни једну другу функцију која
би била неспојива са суђењем и која би га ометала код поштеног, праведног и
непристрасног суђења.
2. Атлетски судија мора пред такмичење на коме ће обављати одговарајућу функцију,
обновити Правила за атлетска такмичења за одређењу атлетску дисциплину односно
правила за обављање функција службеног лица на такмичењу.
3. Атлетски судија мора доћи на такмичење психички и физички одморан како би правилно и
ефикасно обавио своју функцију.
4. Ако атлетски судија не може доћи на такмичење мора благовремено обавестити одговорну
особу.
5. Атлетски судија мора, тамо где је то обавезно и унапред договорено носити службену
униформу такмичења.
6. Атлетски судија мора код суђења или обављања било које службене дужности на
такмичењу носити ознаку своје функције.
7. Атлетски судија не сме о својим одлукама расправљати са такмичарима, а поготову не са
особама које немају службене функције на такмичењу. Своје закључке и примедбе треба
доставити Главном судији.
8. Атлетски судија мора у току такмичења са пажњом пратити ток такмичења и догађања
везано за такмичење, како би могао донети правилну одлуку, посебно код спорних
случајева.
9. Атлетски судија се у току такмичења мора бринути за ред и дисциплину на борилишту и
неометање такмичења и мора спречити свако неприлично понашање такмичара и других
особа. При том мора такмичарима дати дознања да разуме и толерише њихово психичко
стање ( да има разумевање за њихову напетост), које је последица жеље да се постигне што
бољи резултат, али у складу са Правилима за атлетска такмичења.
10. Атлетски судија се након завршене дисциплине, односно након обављеног задатка мора
јавити одговорној особи на такмичењу. Ако није одређен за другу дисциплину мора отићи
у гледалиште или друго одређено место за судије како не би ометао одвијање такмичења.
Члан 4.
(Забрана дискриминације)
1. Забрањена је свака дискриминација, ако што је национална, верска, расна и родна
дискриминација.
2. Забрањено је свако понашање којим се повређују национална, верска, расна, родна и личне
вредности.
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Члан 5.
(Недозвољене радње и понашања)
1. Међу недозвољеним радњама и понашањима посебно се истичу:
a) туча на такмичењима и манифестацијама у организацији САС или других
организатора;
b) употреба непристојних, погрдних, претећих или понижавајућих речи;
c) фалсификовање документације;
d) појављивање под утицајем алкохола, опојних дрога или других психоактивних
супстанци на такмичењу или у просторијама Савеза, на активностима у којима
учествује, подржава или их спонзорише САС, као и њихово поседовање или
употреба;
e) викање, гласни разговор и свако друго понашање које омета остала лица у
обављању својих послова или доводи до узнемиравања;
f) поседовање или претња употребом ватреног оружја, експлозивних материја,
хемијских агенаса или другог опасног оружја као и осталих средстава којима се може
угрозити безбедност других лица;
g) неиспуњавање радних задатака или одбијање извршења разумног задатка по налогу
непосредног руководиоца или другог радника;
h) неодобрено одсуство с места рада, мешање у посао и ометање других запослених;
i) предузимање неморалних, непристојних, сексуално узнемиравајућих или других
неприхватљивих радњи;
j) одбијање поштовања стандарда Савеза;
k) преношење трачева, полупроверених и непроверених информација;
l) ношење упадљивих обележја верске, политичке, навијачке и друге природе;
m) јавно исказивање и представљање политичких партија и организација;
n) делатности које нису у оквиру посла;
o) спавање у току ангажовања на такмичењу или другим манифестацијама у
организацији САС;
p) непоштовање пословне хијерархије или неизвршавање налога надређених датих у
оквиру описа посла и у складу са уговором о раду и другим актима САС;
q) долазак на рад у неприкладној одећи, неуредног, запуштеног изгледа и сл.
Члан 6.
(Очување менталног и физичког здравља)
1. Сва лица су дужна да се одговорно односе према очувању, пре свега менталног и физичког
здравља спортиста и других службених лица, а затим и свог менталног и физичког здравља.
2. Не смеју се прикривати незгоде, као ни здравствени или безбедносни ризици.
3. Свака врста индивидуалне дискриминације која нарушава људско здравље и достојанство
је неприхватљива, нарочито по основу порекла, етничке припадности, пола, верског или
политичког опредељења.
4. Забрањено је свако понашање које се може окарактерисати као агресивно, физичко или
вербално злостављање и сексуално узнемиравање.
5. Свакоме је загарантовано право на приватност које се мора поштовати.
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Члан 7.
(Међуљудски односи)
1. Од свих лица се очекује да се пристојно понашају, негују толеранцију, сарадњу, отвореност
и узајамно уважавање у међуљудским односима.
2. Контакти међу свим лицима морају бити засновани на узајамном поштовању и разумевању.
3. Свако је дужан да избегава понашање које омета или узнемирава друга лица, као и да не
злоупотребљава поверење.
4. У пословном понашању забрањен је сваки облик дискриминације, неумесних шала, клевета
или било које друго понашање које ствара непријатно радно или такмичарско окружење,
као и директне или индиректне претње, уцене, вербално и физичко насиље.
5. Атлетски судија мора поштовати сваког такмичара и избегавати понашање са којим би
повредио његову част и достојанство. Судија мора настојати да на културан начин разреши
све спорове и својим одлукама педагошки утиче на такмичаре.
6. Атлетски судија мора са другим судијама неговати и учвршћивати пријатељство и
солидарност, што не сме утицати на његову одлучност, праведност и поштење код суђења
или других радњи на такмичењу.
Члан 8.
(Поштовање Етичког кодекса)
1. Атлетски судија мора при своме раду поштовати овај Кодекс и на томе подстицати и друге
атлетске судије.
2. Кршење одредби овог Кодекса представља повреду радне обавезе за коју се може изрећи
дисциплинска санкција.
Члан 9.
(Ступање на снагу)
1. Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Савеза.

Веселин Јевросимовић
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
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