
 

 

Београд, 14. 13. 2023. 
01/24-1/23 
 
ЗАЈЕДНИЦИ ОРГАНИЗАЦИЈА АТЛТЛЕТСКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ 
СУДИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА 
 
Предмет: Курс оспособљавања судија првог нивоа - пријава кандидата 
 
Поштовани, 
 
Обавештавам Вас да ће 25. марта 2023. године почети курс за нове судије - односно оспособљавање атлетских судија првог нивоа. 
Овај курс је намењен свима који желе да постану атлетске судије. 
 
Курс се спроводи у складу са новим планом и програмом едукације Светске атлетике, који захтева коришћење електронске 
платформе за едукацију. Светска атлетика је пристала да се ова платформа преведе и на српски језик, али нажалост реализација 
ће бити завршена крајем ове године. 
С тога ће кандидати похађати прилагођени курс, а обавезе око електронске платформе вршиће се кроз заједнички рад и кроз 
консултације. Познавање енглеског језика је олакшавајућа околност, али знање енглеског језика није обавезно и неопходно како 
би кандидати успешно савладали курс. 
 
Курс се састоји од предавања која ће бити одржана у четири блока (четири викенда) при чему ће коначан план и програм бити 
конструисан на основу броја пријављених кандидата. Предавања ће бити одржавана у просторијама Српског атлетског савеза 
(Булевар ослобођења 54, Атлетска дворана, Београд) уз могућност слушања предавања и електронским путем. 
 
У склопу овог курса биће одржан и курс за нове судије за ходање који могу да похађају како новоуписани кандидати тако и 
постојеће судије. Добићете посебан Допис за пријаву судија са важећом дозволом за рад, а који немају положен испит за судије 
за ходање. За нове кандидате није потребно наглашавати да ли желе или не желе да полажу за судију за ходање. 
 
Након одслушаног курса кандидати ће имати обавезну праксу, а детаљи око праксе биће договорени са кандидатима и са 
Заједницом организација атлетских судија Србије уз сарадњу матичних судијских организација. 
 
Полагање ће бити организовано у више термина након што кандидати заврше све обавезе око предавања и праксе, а сваки 
кандидат може изаћи на испит максимално два пута. 
 
За упис и похађање курса неопходно је да се кандидат јави некој од судијских организација (списак и контакти у прилогу) и да 
организација за сваког кандидата достави попуњен образац за пријаву (у прилогу) са доказом о завршеној средњој школи (диплома 
средње школе или диплома о стеченом вишем или високом образовању - довољна копија, није потребна овера код нотара) и једну 
слику у електронском формату. 
Молим атлетске клубове који имају кандидате за полагање да се прво обрате некој од судијских организација. 
 
Кандидату који током ове године завршава средњу школу БИЋЕ ОМОГУЋЕНО похађање курса, ови кандидати не могу да остваре 
право на дозволу за рад док не заврше средњу школу и не доставе копију дипломе. 
 
Сву документацију је потребно доставити на имејл sudije@sas.rs, а оригиналну документацију у канцеларију САС (11000 Београд, 
Булевар ослобођења 54, Атлетска дворана, са напоменом за Комесара за суђење) 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕ 21. МАРТ 2023. (ПОНЕДЕЉАК) ДО 16 ЧАСОВА. 
 
Трошкове курса за све кандидате сноси Српски атлетски савез. 
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Молим Вас да имате на уму да је ово курс намењен само новим кандидатима. Постојеће судије не могу да похађају овај курс, али 
ће у априлу почети серија семинара за постојеће атлетске судије. 
 
Такође, оспособљавање вишег нивоа ће се одржати након завршетка сезоне, и ова пракса ће се наставити па ће се оспособљавање 
првог нивоа одржавати на крају зимске сезоне, а оспособљавање виших нивоа на крају сезоне сваке године. 
 
Овај курс је такође намењен и свим судијама које нису испуниле услов за обнову основне дозволе за рад. Уколико у вашој 
организацији имате овакве судије молим Вас да ме контактирате. 
 
Сви остали детаљи око курса ће бити накнадно објашњени кандидатима пре почетка курса. 
 
За сва додатна питања се можете обратити на sudije@sas.rs или на +381648816275 (Марко Ристов, Комесар за суђење САС). 
 
 
С поштовањем 
 

______________________ 

Марко Ристов 
Комесар за суђење САС 
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ПРИЛОГ 1 - СПИСАК СУДИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА КОНТАКТИМА 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДСЕДНИК / 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ E-MAIL КОНТАКТ 

ТЕЛЕФОН 
Организација атлетских судија 

Београда 
Цица Ћатић cica.catic@gmail.com +381669536412 

Судијска организација 
атлетског савеза Београда 

Иван Ристов ivanristovatletika@gmail.com  +381603886125 

Збор атлетских судија Сремске 
Митровице 

Зоран Максимовић zborsudijasm@gmail.com  

+381648816079 
+381698239104 

Удружење атлетских судија 
Новог Сада 

Биљана Милојевић atletskesudijens@gmail.com +381642594346 

Организација атлетских судија 
Пријепоље 

Исмет Даутовић oasprijepolje@gmail.com  +381 64 2516227 

Удружење атлетских судија 
Сента 

Ласло Табороши taborosi.laszlo55@gmail.com  +381648248059 

Организација атлетских судија 
Крагујевца 

Миодраг Танасијевић m.tanasijevic@yahoo.com  

+381646387938 
+381668198311 

Удружење атлетских судија-
Суботица 

Људевит Вујковић Ламић pk78fila@gmail.com  +381 64 4009840 

Огранак судијска организација 
АК Крушевац 

Љубо Миленковић soakks037@gmail.com +381646532057 

Огранак Судијска организација 
АК Раднички 2016 Ниш 

Владимир Живковић brzigonzales82@yahoo.com  +381695343499 

Организација атлетских судија 
Прибоја 

Љубиша Раовић raovicljube@gmail.com  +381 69 2277969 

Огранак Судијска организација 
АК Нови Пазар 

Зејла Рожајац atletskesudijenp@gmail.com +381 64 4702728 

Огранак Судијска организација 
АК Карановац Краљево 

Веселин Булатовић akkaranovac@gmail.com +381 64 8742782 

Огранак АК Краљево Збор 
атлетских судија АК Краљево 

Драган Стефановић akkraljevo@yahoo.com +381 64 2823593 
+381 83836139 
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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА 
КУРС СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА 
АТЛЕТСКЕ СУДИЈЕ ПРВОГ НИВОА 

 

 

 

 

ИМЕ  ДАТУМ РОЂЕЊА  

ИМЕ РОДИТЕЉА  БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ  

ПРЕЗИМЕ  МЕСТО СТАНОВАЊА  

E-MAIL  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН   

ПОСЛЕДЊА ЗАВРШЕНА 
ШКОЛА 

 ГОДИНА ЗАВРШЕТКА  

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНОГ 
ЈЕЗИКА 1 

  
ПОЗНАВАЊЕ СТРАНОГ 
ЈЕЗИКА 2 

 

СУДИЈСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА 
ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ИСПРЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

 

Уз овај образац потребно је доставити: 

• доказ о завршеном најмање средњем образовању - копија дипломе средње школе основног или вишег степена студија. 
(копије није потребно оверавати код нотара); 

• фотографију кандидата у електронском формату (доставити на sudije@sas.rs). 

 

 

*ИЗЈАВА: Својим потписом потврђујем тачност свих унетих података и исправност 
приложене документације. 

ПОТПИС КАНДИДАТА*  
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА СУДИЈСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ* 
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