На основу чл.100 ст.2 т.13 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), чл.48 Правилника
о номенклатури спортских занимања и звања („Сл.гласник РС“ бр.7/2013) и чл. 46 ст.1 т.3
Статута Српског атлетског савеза, Управни одбор Српског атлетског савеза, на седници
одржаној 28.12.2020. год. усвојио је измене и допуне, односно пречишћен текст.

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД (ЛИЦЕНЦИРАЊУ)
АТЛЕТСКИХ СУДИЈА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(рад судија у атлетици)
(1) Овим Правилником регулише се деловање атлетских судија, као и критеријуми за стицање
њихових права на рад у области атлетике – суђење на атлетским такмичењима на територији
Републике Србије.
(2) Стручни рад - суђење у атлетици, могу обављати само атлетске судије које испуњавају услове
предвиђене Законом о спорту РС и поседују дозволу за рад (лиценцу) предвиђену овим
правилником и/или правилима Српског атлетског савеза.
(3) Стручни рад - суђење у атлетици могу да обављају само лица која имају одговарајуће
образовање или одговарајући ниво оспособљености у области физичког васпитања и спорта,
прописане Законом о спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања
Републике Србије.
Члан 2.
(атлетски стучњак – атлетски судија)
(1) Атлетски стручњак који обавља суђење у атлетици (у даљем тексту: атлетски судија) је лице
које има:
1. одговарајуће образовање,
2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечен у складу са Законом, Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије, Правилником о стручном
оспособљавању и усавршавању атлетских судија САС и овим Правилником и правилима
Светске атлетике , и
3. коме је пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за
обављање спортских активности, односно делатности.
(2) Начин, врсте, обим и рокови у којима се спроводе здравствени прегледи атлетских судија из
ст. (1) т.3 овог члана споразумно прописују министар надлежан за послове здравља и
министар омладине и спорта РС.
Члан 3.
(разврставање атлетских судија)
(1) Атлетске судије се разврставају у складу са Правилником о номенклатури звања и занимиња у
спорту Републике Србије.

Члан 4.
(стручни рад у атлетици)
(1) Стручни рад у атлетици – атлетско суђење, у смислу Закона о спорту РС и овог Правилника,
посебно обухвата:
1. извођење суђења на такмичењу у атлетици према званичним правилима и пропозицијама
такмичења;
2. учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване
Члан 5.
(издавање и обнављање лиценци)
(1) Српски атлетски савез издаје, обнавља и одузима дозволу за рад (лиценцу) атлетским
стручњацима, у складу са Законом о спорту и овим Правилником.
(2) Српски атлетски савез води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за
рад (лиценци).
(3) Дозвола за рад (лиценца) се атлетском судији издаје за период од три године, у складу са овим
Правилником.
(4) По истеку важења, атлетски судија је обавезан да обнови дозволу за рад (лиценцу) уз
испуњавање посебних услова везаних за стручно усавршавање у земљи и/или иностранству.
(кроз семинаре, клинике, учешће на такмичењима и сл.)
(5) Дозвола за рад (лиценца) издата атлетском судији од стране Светске атлетике сматра се
важећом дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за период на који издата.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АТЛЕТСКИХ СУДИЈА
Члан 6.
(општи услови за издавање лиценце)
(1) Српски атлетски савез издаје одговарајућу дозволу за рад (Лиценцу) атлетском судији:
1. ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако
има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања;
2. ако је здравствено способан за обављање стручног рада у атлетици;
3. ако је обавио стручно усавршавање у складу са Правилником о стручном оспособљавању
и усавршавању атлетских судија САС;
4. ако му није забрањено обављање стручног рада у атлетици за период важења дозволе за
рад;
5. ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
(2) При утврђивању испуњености услова из става (1) тачка 1. овог члана, у поступку издавања
дозволе за рад (Лиценце) не сме се вршити дискриминација према високошколској установи у

којој је стечена одговарајућа стручна спрема, односно према организацији у области спорта у
којој је стечена одговарајућа стручна оспособљеност.
Члан 7.
(општа правила за обнављање лиценци)
(1) Атлетски судија, ради обнављања дозволе за рад (лиценце), подноси захтев Српском
атлетском савезу 60 дана пре истека рока на који му је претходна дозвола за рад издата.
(2) Атлетском судији се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим
Правилником, у периоду важења дозволе за рад остварио укупно 15 бодова са стручног
усавршавања у складу са планом и програмом Стручног савета САС, и ако је у том периоду
стекао одговарајуће стручно искуство.
(3) У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног става овог члана,
поједине активности стручног усавршавања вреднују се на следећи начин:
1. Предавање на међународном семинару за атлетске судије у организацији Светске
атлетике, Европске атлетике или Српског атлетског савеза – 10 бодова
2. Учешће на међународном семинару за атлетске судије у организацији Светске атлетике,
Европске атлетике или Српског атлетског савеза – 8 бодова
3. Предавање на семинару или стручној трибини за атлетске судије организованој од стране
Српског атлетског савеза или Заједнице организације атлеских судија Србије – 8 бодова,
4. Учешће на семинару или стручној трибини за атлетске судије организованоj од стране
Српског атлетског савеза или Заједнице организације атлеских судија Србије – 5 бодова,
5. Објављивање стручних радова из области атлетског суђења у стручним спортским
публикацијама или вршење рецензије Правила за атлетска такмичења – 5 бода.
6. Учешће на семинару или стручној трибини за атлетске судије организованоj од стране
националне организације атлеских судија Србије или другог правног спортског лица уз
претходно одобрење Српског атлетског савеза (Комисије за лиценцирање атлетских судија
САС) – 3 бода,
(4) Ако атлетски судија у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра се да је
испунио услове из става (2) овог члана.
Члан 8.
(врсте лиценци)
(1) Овим Правилником су за атлетске судије предвиђене три врсте (три нивоа) дозволе за рад
(лиценци):
1. Основна лиценца (атлетски судија),
2. Национална лиценца II (национални атлетски судија II), и
3. Национална лиценца I ( национални атлетски судија I).
(2) За стицање сваке од три лиценце неопходно је испунити опште и посебне услове прописане
овим Правилником.
(3) Врстом лиценце регулише се врста и обим послова које може да обавља лице ангажовано у
области атлетике.

(4) Самоиницијативно обављање послова на атлетским такмичењима која се одржавају под
ингеренцијом Српског атлетског савеза, без поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски
суспендује лице из започетих послова, а Комесар за суђење САС ће покренути поступак пред
дисцилинском комисијом Српског атлетског савеза и поднети пријаву надлежном органу за
стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства.
Члан 9.
(услови за стицање основне лиценце)
(1) За стицање основне лиценце (атлетски судија) у области суђења на атлетским такмичењима
на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. завршено најмање средње образовање;
2. завршен програм одговарајућег оспособљавања I нивоа;
3. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно
делатности,
4. измирене финансијске обавезе према Српском атлетском савезу, на име трошкова
издавања лиценце.
(2) Основна лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три године, при чему
Српски атлетски савез може да пропише и додатне услове за свако наредно обнављање
лиценце које се састоји од активног учествовања на стручним семинарима, предвиђеним
годишњим планом перманентног стручног образовања САС.
(3) Процену испуњености услова из става (1) и (2) овог члана спроводи Комисија за лиценцирање
Српског атлетског савеза.

Члан 10.
(послови са основном лиценцом)
(1) Важећа oсновна лиценца атлетском судији омогућава да на атлетским такмичењима на
територији Републике Србије обавља следеће послове:
1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са Правилима за
атлетска такмичења Српског атлетског савеза и Пропозицијама такмиченња, и то на
такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван стадиона, изузев обављања
функције Шефа судије или Главног судије на такмичењу.
2. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или
међународним атлетским такмичењима.
Члан 11.
(услови за стицање националне лиценце II)
(1) За стицање националне лиценце II (национални атлетски судија II) у области суђења на
атлетским такмичењима на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. завршено најмање средње образовање;
2. завршен програм оспособљавања II нивоа или стицање звања НТО;
3. минимум 6 (шест) година активног судијског стажа у звању – атлетски судија при чему је
у просеку остварио 150 сати суђења у периоду од 6 (шест) континуираних година;
4. да није погрешно применио Правила за атлетска такмичења;
5. да није прекршио етички кодекс атлетских судија САС;
6. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно
делатности;
7. измирене финансијске обавезе према Српском атлетском савезу, на име трошкова
издавања лиценце.
(2) Национална лиценца II се мора обновити након три године, при чему Српски атлетски савез
може да пропише и додатне услове за свако наредно обнављање лиценце. Ови услови
подразумевају:
1. активно учествовање на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом
перманентног стручног образовања САС,
2. допринос атлетског судије унапређењу суђења на атлетским такмичењима.
(3) Потврду о дужини активног судијског стажа издаје национална организација атлетских судија
Србије на предлог матичне организације у којој је учлањен атлетски судија.
(4) Процену испуњености услова из става (1) и (2) овог члана спроводи Комисија за лиценцирање
Српског атлетског савеза.

Члан 12.
(послови са националном лиценцом II)
(1) Важећа национална лиценца II атлетском судији омогућава да на атлетским такмичењима на
територији Републике Србије обавља следеће послове:
1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са Правилима за
атлетска такмичења Српског атлетског савеза и Пропозицијама такмиченња, и то на
такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван стадиона.
2. обавља дужност Главног судије на такмичењима која су испод националнног ранга
(регионална такмичења, школска такмичења, клубски митинзи...)
3. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или
међународним атлетским такмичењима.
Члан 13.
(услови за стицање националне лиценце I)
(1) За стицање националне лиценце I (национални атлетски судија I) у области суђења на
атлетским такмичењима на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. завршено најмање средње образовање;
2. завршен програм оспособљавања III нивоа или стицање звања ИТО;
3. минимум 6 (шест) година активног судијског стажа у звању – Национални судија II при
чему је у просеку остварио 300 сати суђења у периоду од 6 (шест) континуираних година;
4. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно
делатности;
5. да није погрешно применио Правила за атлетска такмичења;
6. да није прекршио етички кодекс атлетских судија САС;
7. измирене финансијске обавезе према Српском атлетском савезу, на име трошкова
издавања лиценце.
(2) Национална лиценца I за рад у области атлетике се мора обновити након три године, при чему
су додатни услови за свако наредно обнављање лиценце:
1. активно учествовање на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом
перманентног стручног образовања САС;
2. знање самосталног тумачења Правила за атлетска такмичења Српског атлетског савеза и
Пропозиција такмичења;
3. допринос унапређењу суђења на националним и међународним атлетским такмичењима.
(3) Потврду о дужини активног судијског стажа издаје национална организација атлетских судија
Србије на предлог матичне организације у којој је учлањен атлетски судија.
(4) Процену испуњености услова из става (1) и (2) овог члана спроводи Комисија за лиценцирање
Српског атлетског савеза.

Члан 14.
(послови са националном лиценцом I)
(1) Важећа национална лиценца I атлетском судији омогућава да на атлетским такмичењима на
територији Републике Србије обавља следеће послове:
1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са Правилима за
атлетска такмичења Српског атлетског савеза и Пропозицијама такмиченња, и то на
такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван стадиона.
2. обавља дужност шефа судија на атлетском такмичењу;
3. обавља дужност главног судије на атлетском такмичењу;
4. буде председник или члан Врховне судијске комисије;
5. буде инструктор за обуку кандидата за атлетског судију;
6. буде судијски делегат САС на атлетским такмичењима;
7. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или
међународним атлетским такмичењима.
Члан 15.
(посебне лиценце међународних судија)
(1) Посебне лиценце се односе на лиценце за међународне судије које издаје Светска атлетика у
складу са својим планом и програмом.
(2) Кандидати који желе да конкуришу за добијање посебне лиценце међународног атлетског
судије из става (1) овог члана немају право да за њих самостално конкуришу нити да их
самостално прибављају, већ за то морају обавезно да се са писменим захтевом обрате Српском
атлетском савезу.
(3) Комесар за суђење САС у складу са планом и програмом стручног оспособљавања атлетских
судија САС и у сарадњи са Комисијом за лиценцирање САС утврђује и предлаже кандидате
које ће Српски атлетски савез упутити на семинаре и полагање за посебне лиценце
међународних атлетских судија.
ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА АТЛЕТСКИХ СУДИЈА
Члан 16.
(поступак лиценцирања и састав комисије за лиценцирање)
(1) Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање САС коју именује Управни
одбор САС. Поступак лиценцирања се спроводи на основу поднете документације.
(2) Комисија за лиценцирање САС из става (1) овог члана је орган Управног одбора САС и њему
је директно одговорна за свој рад.
(3) Комисију за лиценцирање САС сачињавају три члана и то:
1. представник акредитоване високошколске установе са којом САС има закључен
споразум/протокол о стручној сарадњи, председник Комисије
2. комесар за суђење САС, члан Комисије
3. председник националне организације атлетских судија Србије, члан Комисије

(4) Техничке послове Комисије за лиценцирање обавља секретар Комисије кога именује директор
САС.
(5) Секретар Комисије прикупља документацију, води записник на седницама Комисије, води
евиденцију о одлукама Комисије (издатим лиценцама и одбијеним захтевима), обавештава
кандидате о одлукама Комисије и обавља друге поверене послове од стране Комисије за
лиценцирање судија САС.
(6) Чланови комисије за лиценцирање имају право на надокнаду трошкова за свој рад. О висини
надокнаде одлуку доноси Управни одбор САС.
Члан 17.
(документација за лиценцирање атлетских судија)
(1) Комплетна документација у поступку лиценцирања атлетских судија мора да садржи следеће:
1. захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу;
2. две фотографије (као за личну карту);
3. доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена диплома или
уверење);
4. доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун САС
(уплатница или извод из банке);
5. друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте лиценце која
се тражи.
(2) Комплетну документацију за лиценцираног атлетског судију прописану овим Правилником,
кандидат доставља канцеларији САС, која се предаје секретару Комисије за лиценцирање
САС.
Члан 18.
(поступак лиценцирања и жалба на одлуке)
(1) Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) атлетским судијама, без обзира на врсту
лиценце, спроводи се на следећи начин:
1. Кандидати за лиценцираног атлетског судију своје захтеве за лиценцирање са
прописаном документацијом достављају кнацеларији САС лично или преко матичне
судијске организације.
2. Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у складу са
стандардима прописаним овим Правилником. Уколико документација није комплетна,
Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца захтева и налаже му да је
комплетира у року од 15 дана. Уколико ни тада документације не буде комплетна, Захтев
се по службеној дужности одбацује као неоснован.
3. Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у року од 30
дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као комплетна, подносиоца
захтева обавештава о својој одлуци.
4. Српски атлетски савез подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје дозволу за рад
(лиценцу) потписану од стране овлашћеног лица. У случају када је захтев одбијен,
Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца, образлаже разлог за неиздавање
лиценце и даје поуку о правном леку.

(2) На одлуку Комисије за лиценцирање САС кандидат који није добио дозволу за рад, има право
жалбе Управном одбору САС и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Управни одбор
САС може да одбије или усвоји жалбу. Уколико Управни одбор САС усвоји жалбу, наложиће
Комисији за лиценцирање САС да преиспита своју одлуку.
(3) У случају да Комисија за лиценцирање САС поново донесе одлуку да подносилац захтева за
лиценцирање не испуњава услове прописане за добијање лиценце, подносилац захтева за
лиценцирање има право жалбе Управном одбору САС и то у року од 8 дана од дана пријема
одлуке. Одлука Управног одбора САС је коначна.
Члан 19.
(изглед и садржај обрасца дозволе за рад атлетског судијаа)
(1) Дозвола за рад (лиценца) се атлетском судији издаје на обрасцу димензија 120 x 95
милиметара. Дозвола за рад (лиценца) налази се у пластифицираном заштитном омоту.
Различити нивои лиценци атлетских судија штампају се на различито тонираним подлогама и
то:
1. основна лиценца (атлетски судија) – бела подлога са црним словима
2. национална лиценца II (национални атлетски судија II) – плава подлога са белим
словима
3. национална лиценца I (национална атлетски судија I) – црвена подлога са белим словима
(2) Дозвола за рад атлетског судије обавезно садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

име и визуелни знак: Српски атлетски савез,
назив дозволе за рад,
име и презиме атлетског судије,
број дозволе за рад,
датум издавања,
рок важења,
место за фотографију атлетског судије,
потпис лица овлашћеног за заступање САС,
печат САС.

(3) Изглед посебне лиценце међународног атлетског судије прописује надлежна међународна
атлетска федерација која ту лиценцу издаје.
Члан 20.
(плаћање трошкова)
(1) Управни одбор САС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз сагласност
Министарства омладине и спорта.
(2) Трошкове лиценцирања плаћају кандидати или удружења атлетских судија, а у посебним
случајевима трећа лица (спонзори, донатори и сл) у складу са Законом.

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 21.
(важење и продужење лиценце)
(1) Дозвола за рад (Лиценца) у области атлетике аутоматски престаје да важи на дан истека
периода на који је издата.
(2) Атлетски судија је у обавези да од Комисије за лиценцирање САС затражи продужење исте
или издавање друге лиценце 60 дана пре истека важеће. Уколико Комисија за лиценцирање у
року од 60 дана не реши благовремено поднети захтев, односно својом неажурношћу
прекорачи рок до којег је важила претходна лиценца, атлетски судија има право да и даље
обављају послове које му је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка обнављања старе
или издавања нове лиценце.
Члан 22.
(одузимање лиценце)
(1) Српски атлетски савез ће одузети дозволу за рад (Лиценцу) атлетском судији, и то:
1. ако престане да испуњава прописане услове за издавање дозволе за рад,
2. ако обавља атлетско суђење за које му није издата дозвола за рад;
3. ако му је изречена дисциплинска мера због прекршаја у вези атлетског суђења утврђене
Законом или Дисциплинским правилником Српског атлетског савеза;
4. ако му је правоснажном судском одлуком, трајно или привремено, забрањено обављање
позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице осуде;
5. ако му је у складу са Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије, изречена
мера трајне забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг
правила или за онај временски период за који му је изречена мера забране обављања
функција у области спорта због повреде антидопинг правила;
6. ако се накнадно утврди да је поднео неистиниту или кривотворену документацију на
основу које му је издата лиценца;
7. ако у периоду трајања лиценце изгуби услове неопходне за поседовање издате лиценце;
8. ако својим активностима нарушава углед Српског атлетског савеза и служи се нечасним и
недозвољеним средствима.
(2) Атлетски судија коме је одузета дозвола за рад у складу са ставом (1) овог члана мора у року
од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад (Лиценце) да је врати
Српском атлетском савезу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
(надлежност решавања спорних ситуација и правоснажност правилника)
(1) Поступци издавања или обнављања који су већ започети, завршиће се по одредбама
Правилника који је повољнији за кандидата.
(2) Све спорне ситуације између две седнице УО САС, решаваће Комисије за лиценцирање САС
уз консултације са законским заступником САС.

(3) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или сајту
САС. Његовим ступањем на снагу престајe да важи Правилник о дозволи за рад
(лиценцирању) атлетских судија који је усвојио УО САС на седници одржаној 20.12.2020.год.
Закључно са чланом 23. (двадесетрећим).
У Београду,
28.12.2020.

Председник УО САС
Веселин Јевросимовић

