ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СУДИЈА И
ПОЛАГАЊУ СУДИЈСКОГ ИСПИТА

Београд, 2018.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 26.01.2018. год. донео је
ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СУДИЈА И
ПОЛАГАЊУ СУДИЈСКИХ ИСПИТА
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Предмет Правилника о лиценцирању судија и полагању судијских испита је
регулисање одредби које се тичу полагања судијског испита и лиценцирања судија у
Кајакашком савезу Србије ( у даљем тексту: Савез).
Члан 2.
Полагањем судијског испита може се стећи једно од звања у три дисциплине спринт
(мирне воде), спуст и слалом (дивље воде), регулисаних законским прописима и
Правилником о номенклатури звања кајкашких судија Савеза:
•
•
•

кајакашки судија
национални кајакашки судија;
међународни кајакашки судија.
Члан 3.

Полагање судијског испита се врши пред комисијом коју именује и разрешава
Управни одбор Савеза, што је детаљније уређено у наредним одредбама овог
Правилника.
Члан 4.
Као вид контроле и унапређење суђења, Главни судија на тамичењу оцењује
квалитет суђења судија оценом и на основу оцена се формира бодовна, рејтинг листа
судија.
Члан 5.
Делегирани судија након добијања обавештења, дужан је ако је спречен да најкасније
у року од 48 часова откаже суђење са писменим образложењем.
Уколико два пута неоправдано откаже суђење, судија се скида са листе судија,
што констатује на првој наредној седници Управни одбор Савеза.
Члан 6.
Уколико је пребивалиште судије и осталих службених лица делегираних за суђење ван

места суђења, они имају право на накнадну путних трошкова од места пребивалишта
до места суђења, по правилима Савеза у складу са законом , као и пр аво на накнаду,
таксу за обављање својох дужности, што све укупно не може бити више од шест
дневница за територију Републике Србије, а тачан износ утврује Управни одбор Савеза.
Члан 7.
Приликом суђења уколико је судија у крвном или тазбинском сродству са такмичаром,
не би се требао делегирати за суђење, што процењује комисија у зависности од
степенасродства и досадашњег суђења судије.
Свако заинтересовано лице, уколико сматра да има разлога , може поднети писмени
образложен предлог изузећа судије, комисији која се бави питањима суђења, преко
канцеларије Савеза. На одлуку наведене Комисије, у року од 3 дана се може упитити
жалба Председнику Савеза. Председник доноси одлуку најхитније, најкасније у року
од 48 часова пред почетак суђења и Одлука Председника Савеза је коначна.
Члан 8.
Судија активно суди до навршене 65-те године живота, с тим што одлуком Управног
одбора на захтев судије старосна граница може бити и виша.
Уколико је правилима међународне федерације та граница виша, примењује се
старосна граница каја је за судију повољнија.
Члан 9.
Судија који активно суди, мора имати обављен лекарски преглед опште здравствене
способности, као и психолошки преглед, са роковима важности у складу са законом и
прописима Савеза.
КОМИСИЈА И ГЛАВНИ СУДИЈА

Члан 10.

Кандидате за полагање испита за категорију међународни судија предлаже Управни
одбор Савеза, на предлог комисије која се бави питањима везаних за суђење и судије (
у даљем тексту Комисија).
Члан 11.
Комисију и Председника Комисије именује и разрешава Управни одбор Савеза.
Члан 12.
Комисија броји три члана.
Један члан Комисије мора бити судија који има положен испит за дивље
воде. Два члана Комисије морају имати најмање звање „националног
судије“. Председник Комисије је судија са звањем „међународног
судије“.
Комисија ради на седницама, где су присутни сви чланови, и води записник на
свакој седници.
Комисија има кворум ако присусутвују сва три члана и доноси одлуке већином гласова.

Радом Комисије руководи Председник Комисије.
Комисија за свој рад одговара Управном одбору Савеза.
Комисија врши послове:
•
•
•
•
•

Члан 13.

У сарадњи са Савезом припрема полагање судисјког испита;
Прегледа резултате писменог дела испита;
Даје потврде о положеном испиту или делу испита;
У сарадњи са Савезом врши лиценцирање судија;
Сачињава листу судија по звањима за сврху делегирања судија за
суђење и вођење евиденције о судијама Савеза;

• Сачињава после сваког кола, такмичења, бодовну, рејтинг листу
судија на основу квалитета суђења на такмичењима и добијених
оцена;
• Врши делегирање судија;
• Скида са листе судије.
Члан 14.
Комисија води записник о судијским испитима, који садржи:
датум и време полагања испита;
место полагања испита;
списак кандидата са основним подацима о сваком кандидату;
састав Комисије и име председника;
бланко тестови са питањима су саставни део записника;
као прилог уз записник су сви тестови кандидата који су предати по завршетку
испита;
• уписује се бројчано , колико је изашло на испит кандидата, колико је положило
испит у целости, колико је положило теоретски тест и колико је њих није
положио ни један део теста;
• уписује се колико је које звање стекло кандидата;
• посебно се уписују и воде спискови кандидата:
•
•
•
•
•
•

•
•

који су положили испит у целости и звање које су стекли
који су положили само теоретски део испита
који нису положили

и друге податке које Комисија сматра битним.
Запсиник потписује записничар, председник и као оверивачи остала два члана
Комисије.
Члан 15.

Главни судија након завршеног такмичења оцењује суђење квалитет суђења судија
оценом од 5 до10.
Оцене које се добијају уписују се на начин:

•
•
•
•
•
•

5- не задовољава
6- задовољава
7- добар
8- врло добар
9- одличан
10- изванредан

Члан 16.

Оцене судија за суђење се сабирају и уписују у бодовну, рејтинг листу судија после
сваког кола.
Рејтинг листу формира, води и уређује Комисија.
Судија који често има лоше оцене и лош просек може бити скинут са листе судија.
Члан 17.
Главни судија након завршетка такмичења у року од 48 часова, подноси Савезу
писмени извештај са такмичења, чији су саставни део и оцене за квалитет суђења.
Комисија скида судију са листе:

Члан 18.

властитом вољом судије исказаном у писменом облику,
на основу правоснажне одлуке суда у случају да је осуђен на казну затвора преко
6 месеци,
на основу суспензије или правоснажне одлуке дисциплинског органа Савеза,
услед здравствене неспособности и физичких недостатака који онемогућавају
вршење судијске функције,
уколико два пута неоправдано откаже суђење,
уколико у календарској години и поред уредног позива и на време откаже
неколико пута суђење са образложењем,
уколико има учестале лошње оцене за суђење,
после навршене 65-те године живота

-

СУДИЈСКИ ИСПИТ
Члан 19.
Лице које полаже судијски испит мора да испуњава следеће услове:
•
•
•
•
•

да је навршило 18 година старости:
да испуњава законске услове и услове из Правилника о номенклатури спортских
занимања и звања Савеза, у зависности од ранга, звања за који полаже испит;
да није суспендован или се против њега не води дисциплински поступак или да
није кажњаван од стране Савеза;
да није осуђивано правоснажном пресудом суда за кривично дело;
да је кандидат који полаже за звање „кајакашки судија“ био активан као
спортиста или на други начин учествовао у развоју и афирмацији кајакашког
спорта најмање 1 годину;

•

судија који полаже за звање „национални судија“ мора имати најмање три
године искуства у суђењу као „кајакашки судија“;
Члан 20.

Да би неко стекао услове да полаже за звање „међународни судија“ мора поред
наведених услова из претходног члана , мора да испуни и додатне услове;
•
•
•
•

предвиђене правилима међународне федерације
да говори енглески језик ( да поседује сертификат најманје средњи ниво знања
или заврши обуку језика коју организује Савез)
да је судио са звањем „национални кајакашки судија најмање 3 године,
да има препоруку Савеза да се кандидује за полагање звања
међународног судије.
Члан 21.

Пријава за полагање судијског испита подноси се Савезу
. Савез прослеђује пријаву Комисији.
Пријава за полагање исудиског спита садржи следеће податке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

име и презиме кандидата;
који пут полаже испит;
занимање кандидата и број и датум стицања дипломе;
инормацију да ли завршен програм стручног оспособљавања и који ниво;
место и датум рођења;
кратку биографију:
тачну адресу и број контакт телефона;
кратак опис активности и искуства у кајакашком спорту;
уколико судија полаже за више звање, наводи претходно звање које има и
уписује број/датум издавања лиценце коју поседује;
информацију о семинарима које је похађао, усавршавањима и едукацији
Члан 22.

Савез организује најмање једном а највише два пута годишње полагање
судијског испита.
Члан 23.
Савез организује обавезне семинаре као услов судија за полагање судијског испита.
Изузетно у оправданим случајевима, Управни одбор Савеза може донети одлуку и
организовати полагање судијског испита без одржавања семинара.
Члан 24.
Савез може организовати додатне консултације и додатне видове едукације ради што
боље припреме кандидата за полагање судијског испита.

Члан 25.
Перманентно током године, Савез може организовати гостовања и предавања
еминентних судијских стручњака из земље и иностранства, разне видове едукације и
усавршавања судија у циљу подизања нивоа суђења на што виши ниво.
Члан 26.
Судије плаћају таксу за полагање испита Управни одбор Савеза одређује таксу за
полагање испита за кајакашке судије, коју кандидат уплаћује приликом пријаве испита.
Члан 27.
Испит се полаже најмање једном годишње у термину који одреди Управни одбор
Савеза, који ће одлуку о полагању судијског испита истакнути на сајт Савеза,
најкасније 30 дана пре почетка испита.
Члан 28.
За полагање испита за судију, кандидат подноси молбу-пријаву насловљену на Савез и
Комисију.
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
•
•
•
•
•
•

извод из матичне књиге рођених,
копију дипломе о највишем степену образовања (намање ИИИ степен стручне
спреме),
копију уверења о завршеном одређеном нивоу програма стручног
оспособљавања,
биографију о свом спортском раду,
доказ о ангажовању у кајакашком спорту, период,
да није под дисциплинском казном или суспензијом или да није правоснажно
осуђен на затворску казну (прилаже се потписана Изјава).

Сваки испит има два дела:

Члан 29.

а) теоретски део и
б) практични део
Члан 30.
Испит је положен када се положи и теоретски и практични део.
Члан 31.

Прво се полаже теоретски део испита.
Практични део испита полаже се након успешно положеног теоретског дела.
Ако постоје могућности практични део испита ће се полагати истог дана, након паузе,
после полагања теоретског дела испита, у противном ће се практични део испита

полагати наредних дана, у зависности од распореда који ће дефинисати Савез,
узимајући у обзир термине када се одржава такмичење, на коме ће кандидати имати
практични део судијског испита.
Члан 32.
Кандидату који је положио теоретски део испита а падне на практичном делу судијског
испита, важе резултати теоретског испита шест месеци од дана полагања, што значи да
уколико има полагање судијског испита у наредном року од шест месеци, он не мора
полагати теоретски део, већ само практични.
Члан 33.
Кандидат добија Уверење о положеном судијском испиту који издаје Савез.
Кандидат добија потврду о положеном теоретском делу испита коју издаје Комисија и
потврду презентује пре полагања практичног дела испита.
Потврда важи шест месеци и кандидат је дужан да је презентује и на наредном
полагању, како не би поново полагао и теоретски део испита.
Члан 34.
Теоретски део испита за категорију „кајакашки судија“ обухвата питања из:
•

правилника Савеза који регулишу материју везану за одржавање такмичења,

•

правилника Савеза везаних за суђење, статус судија и њихово лиценцирање и
статус свих службених лица на такмичењу.

У теоретском делу испита за категорију „ национални кајакашки судија“
поред поменутих правилника из претходног става, налазе се и питања из :
•
•

Закона о спорту Републике Србије ( одредбе везане за такмичење,
статус спортиста, тренера, судија и службених лица на такмичењу);
Статута Савеза;

У теоретском делу испита за категорију „ међународни судија“ поред свих
поменутих правилника, налазе се и питања из :
•
•

Правила међународне федерације везана за судије, такмичење и суђење;
Знања енглеског језика ( уколико кандидат не поседује сертификат о знању
језика-најмање средњи ниво);
Члан 35.

Теоретски део испита се по правилу полаже писменим путем и то решавањем тестова и
траје 60 минута.
Тестове припрема Савез у сарадњи са Комисијом и стручним правним лицем или
правном службом Савеза.
Тестови се припремају у канцеларији Савеза. Када се заврше, конципирају питања,
стављају се у коверте, затварају и не могу се више отварати нити износити из Савеза

све до тренутка одржавања испита.
Члан 36.
Сваки тест садржи 25 питања.
Свако питање, тј. одговор може вредети бодова од 1 до 5, у зависности од
тежине питања.
Поред сваког питања ће бити назначено колико оно бодова носи.
Да би кандидат положио тест мора на основу тачних одговора освојити бодова
најмање 80% од могућих 100%.
Комисја прегледа тест и утврђује тачне одговоре и број освојених поена.
Члан 37.
Практични део испита полаже се по могућатву на једном од званичних првенстава у
организацији Савеза и садржи рад на регатној стази на самом такмичењу.
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 38.
Савез лиценцирање судија врши једном годишње, добијена лиценца траје три године и
након истека рока од три године се може обновити.
Савез у термину који одреди Управни одбор Савеза, врши лиценцирање судија и
објављује на сајту Савеза.
Судије које не изврше лиценцирање у одређеном року, накнадно се не могу
лиценцирати нити судити у текућој години.

Члан 39.
За издавање и обнављање лиценце судије плаћају таксу Савезу у висини коју одреди
Управни одбор Савеза.
Копија уплатнице са уплаћеном таксом се предаје Савезу заједно са захтевом за
издавање судијске лиценце, у противном се захтев неће разматрати и сматраће се да је
судија одустао од захтева за лиценцирање.
Члан 40.
Захтев судије за издавање лиценце обавезно садржи:
•
•
•
•
•
•
•

име и презиме судије;
две фотографије судије величине потребне за пасош;
кратка биографија судије;
назив судисјског звања за који се тражи издавање лиценце;
приложене копије као доказ о стручној спреми и извршеном стручном
оспособљавању;
приложена сва документа као доказ испуњености тражених услова за стицање
одређеног судијског звања у складу са Законом и овим правилником;
приложен доказ о обављеном општем здравственом и психолошком прегледу;

•

доказ о уплати административне таксе за издавање лиценце.
Члан 41.

По пријему Захтева за издавање лиценце и пратеће документације, Комисија за
издавање лиценци може:
• утврдити да су испуњени услови за издавање лиценце;
• тражити допуну документације у року од 15 (петнаест) дана од њеног
пријема;
• одбацити или одбити Захтев за издавање лиценце уз писмено
образложење.
Члан 42.
Уколико Комисија утврди да су испуњени услови за издавање одређене лиценце, издаје
Потврду о испуњености услова, коју доставља са пратећом документацијом Управном
одбору Савеза, која издаје лиценцу судији а коју потписује Председник Савеза, као
лице овлашћено за заступање Савеза.
Члан 43.
Уколико се Захтев за издавање лиценце одбије , судија има право жалбе Управном
одбору Савеза у року од 8 (осам) дана од пријема одлуке о одбијању.
ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 44.
Савез делегирање међународних судија врши једном годишње, Савез у термину који
одреди Управни одбор Савеза, врши делегирање међународних судија и објављује на
сајту Савеза. Судије које не поднесу захтев за делегирањеу одређеном року, накнадно
се не могу делегирати нити судити на међународним такмичењима у текућој години.
Члан 45.
Захтев за делегирање за међународна такмичења може поднети само судија који има
звање међународног судије.
Члан 46.
Захтев судије за делегирање обавезно садржи:
•
•
•

име и презиме судије;
број међународне лиценце
назив такмичења за које жели да буде делегиран (лиценциран)

Члан 47.
Судије које желе да их Савез делегира за међународна такмичења морају скупити 25
бодова на домаћим такмичењима у предходној такмичарској години. Такмичења која се
бодују су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Екипно и појединачно првенство државе за све категорије у спринту- 20 бодова
Куп Србије у спринту-15 бодова
Првенство Србије у спринту на 5 км -10 бодова
Првенство Србије на ергометрима-7 бодова
Првенство Србије у мини кајаку- 5 бодова
Мини кајак лига Србије (једно коло) -3 бода
Првенство Војводине у спринту за све категорије -10 бодова
Првенство Београда у спринту за све категорије- 5 бодова
Првенство Војводине у мини кајаку- 4 бода
Првенство државе за пионире и кадете у слалому -10 бодова
Првенство државе за јуниоре и сениоре у слалому- 10 бодова
Првенство државе за пионире и кадете у спусту -10 бодова
Првенство државе за јуниоре и сениоре у спусту -10 бодова
Лига млађих категорија у слалому (једно коло)- 3 бода
Лига млађих категорија у спусту (једно коло) -3 бода
Члан 48.

Савез ће водити ранг листу судија за једну такмичарску сезону.
Члан 49.
Уколико више судија жели да буде делегирано за међународна такмичења предност при
делегирању ће имати судија за већим бројем бодова на ранг листи.
Члан 50.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.
Председник
____________
Мирко Нишовић

