
 
На основу Правилникa о стручном оспособљавању за обављање одређених 
стручних послова у спорту, “Службени гласник РС", бр. 8/2013, Закона о спорту 

“Службени гласник РС” бр. 10/2016, Статута Савеза за синхроно пливање Србије, 
Управни одбор Савеза за синхроно пливање Србије, на седници 30.12.2016. je 

усвојио 
 

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 

СУДИЈА СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА 

САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ  СРБИЈЕ 
 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

  
Члан 1 

 Овим Правилником се утврђује начин стручног оспособљавања и усавршавања  
кадрова за занимање спортских судија синхроног пливања. Овај Правилник 

обухвата оквиран План и програм, начин и право уписа, предаваче, надлежности 
Руководиоца и испитне комисије, предаваче стручног оспособљавања и 

усавршавања судија синхроног пливања, начин полагања предметних испита, ниво 

стручне оспособљености, звања за одређен ниво стручне оспособљености. 

 
Члан 2  

Савез за синхроно пливање Србије (у даљем тексту ССПС ), врши стручно 
оспособљавање и усавршавање судија синхроног пливања  ССПС  (у даљем тексту 
Оспособљавање) за спортско занимање у спорту, на основу Планa и програмa 
стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања ССПС, у 
сарадњи са акредитованим високошколским установама.  
ССПС спроводи и реализује Оспособљавање у оквиру јединственог система 
оспособљавања стручних кадрова – судија синхроног пливања утврђеним овим 
правилником посредством Комисије за стручно оспособљавање и усавршавање 
судија синхроног пливања ССПС. 

 
Члан 3  

Стручно оспособљавање и усавршавање судија синхроног пливања (у даљем тексту  
Oспособљавање) се врши у оквиру два нивоа стручне оспособљености: 

 

1) оспособљеност I нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку 

у трајању од најмање 60 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности 
за обављање одређене врсте послова; 

 
2) оспособљеност II нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну 

обуку у трајању од најмање 120 часова, уз одговарајућу проверу знања и 
способности за обављање одређене врсте послова. 

 

Члан 4  
Стручно оспособљавање и усавршавање судија синхроног пливања  остварује се по 
Плану и програму стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног 
пливања ССПС који се састоји из два дела:  



 
Општестручног дела стручног оспособљавања и усавршавањa судија и 
ужестручног дела оспосбљавања и усавршавања судија синхроног пливања. План и 
програм стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања 
реализоваће се најдуже у периоду од тринаест месеци од датума почетка 
реализације (за један уписни циклус) на српском језику. 

 

Члан 5  
Полазници који не реализују Ужестручни део оспособљавања и усавршавања  
судија синхроног пливања  у једном уписном циклусу имају право уписа у 

наредном уписном циклусу при чему имају обавезу поновног полагања свих 

предметних обавеза и садржаја предвиђених Планом и програмом стручног 
оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања  ССПС  за ужестручни 

деo. 

 

Члан 6  
Општестручни део оспособљавања се састоји од предмета под 
називом:  
Законска уређеност спорта у Републици Србији, наставни садржај и фонд часова 
дефинисан је у Плану и програму стручног оспособљавања и усавршавања судија 
синхроног пливања у ССПС  и полаже се код предавача. 

 

Члан 7  
 
Ужестручни део оспособљавања се састоји од предмета под 
називом:  
1. Руковођење такмичењем, судијске дужности, доношење одлука и кодекс понашања  
2. Међународна правила синхроног пливања – FINA правила синхроног пливања  
3. Организација  и суђење такмичења синхроног пливања  
4. Стручна пракса 
 
Наставни садржај и фонд часова дефинисан је у Плану и програму стручног 
оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања  ССПС  и полаже се 
код предавача 

 

Члан 8  
Ужестручни део оспособљавања може се стећи и положити само код надлежне  
испитне комисије ССПС  и неће бити признавања положених ужестручних 

предмета из других програма стручног оспособљавања. Надлежна испитна 

комисија ССПС  може признати општестручни предмет стручног усавршавања и 

оспособљавања судија синхроног пливања , уколико је положен у оквиру 

акредитоване високошколске образовне институције. Тако положен 

општестручни предмет, да би био признат, по наставном садржају мора да 

одговара наставном садржају Плана и програма стручног оспособљавања и 

усавршавања судија синхроног пливања  ССПС  за општестручни део стручног 

усавршавања и оспособљавања судија синхроног пливања ССПС. 
 

 

 



 

 

 

Члан 9  
 
Полазник након завршеног стручног оспособљавања је оспособљен за занимање  
судијa у спорту – спортска грана синхроно пливање, одређеног звања, које 
подразумева стручну оспособљеност за самостално вршење судијске дужности на 

такмичењима  синхроног пливања. 
   

                                                                   Члан 10  
Полазници на почетку реализације стручног оспособљавања и усавршавања 
судија синхроног пливања  дужни су да измире трошкове (цену) стручног 
оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања ССПС  у целости или 
две рате ( с тим да друга рата мора бити уплаћена пре почетка стажирања.   

 

УПИС 

 

Члан 11  
Право уписа стручног оспособљавања и усавршавања за спортске  судије 

синхроног пливања  имају лица која испуњавају следеће услове: 

 

- завршену најмање средњу школу (трогодишњу или четворогодишњу) 

- навршених 18 година живота 

- уверење опште здравствене способности (не старије од 6 месеци) 

- уплатио/ла таксу за упис на жиро рачун ССПС 

 
Руководилац стручног оспособљавања именује стручну комисију која врши избор 

полазника пријављених за стручно оспособљавање, врши преглед документације, 
објављује резултате конкурса и утврђује списак полазника.  
Упис полазника на стручно оспособљавање врши се без пријемног испита јер 
правила међународне пливачке федерације FINA не предвиђају пријемни испит. 

 

Члан 12 

Приликом уписа лице прилаже следеће документе: 

- копију дипломе 
- копију идентификационог документа (лична карта или пасош) 

- уверење опште здравствене способности 

- признаницу о уплаћеној такси 

 

Такса за упис уплаћује се приликом подношења документације за упис на текући 
рачун ССПС. 

 

Члан 13  
 
О висини уписне таксе, почетку извођења Плана и програма као и распоред  
предавања стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања, 
полазници се обавештавају приликом уписа. План и програм стручног 



оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања  ССПС  остварују 
предавачи и сарадници. 

 

Члан 14  
ССПС расписују конкурс за полазнике стручног оспособљавања и усавршавања  
кадрова за занимање судија у спорту тј. судија синхроног пливања , о чему се 
обавештава надлежно Министарство за спорт и омладину (у даљем тексту 

Министарство). Конкурс се објављује на сајту ССПС, као и на другим местима од 

интереса (нпр. Клубови синхроног пливања , спортски факултети итд.). Услови за 
упис полазника на стручно оспособљавање, као и све друге релевантне 

информације биће садржане у конкурсу. 

 

Члан 15 
ССПС,  односно Руководилац стручног оспособљавања и усавршавања судија 
синхроног пливања ССПС, доставља сваке године у јануару Министарству надлежном 
за спорт (у даљем тексту: Министарство) извештај о извршеном стручном 
оспособљавању у претходној години. Руководилац доставља Министарству пријаву 
почетка обављања стручног оспособљавања, најкасније 7 дана пре почетка уписа 
полазника стручног оспособљавања. 

 

Члан 16  
 
Полазник стручног оспособљавања на такмичењима синхроног пливања, на које је 
упућен ради стицања праксе у оквиру практичног дела стручног оспособљавања, има 
статус стажисте – практиканта стручног оспособљавања за судију синхроног пливања. 
Полазник стручног оспособљавања у овиру праксе врши различите судијске дужности 
под надзором предметног предавача или судије синхроног пливања,  ког одреди 
Главни судија на такмичењу на ком се врши пракса стручног оспособљавања. 

 

Члан 17  
Број полазника стручног оспособљавања у једном циклусу не може бити већа од 25  
полазника. Уколико има више од 20 пријављених полазника предност ће се дати 

лицима која су се бавила синхроним пливањем са дужим стажем и бољим 
резултатима (бившим синхроним пливачима/пливачицама - предност имају они 

који су били у репрезентацији ССПС ), затим лицима која су активно укључена у 
синхроно пливање  или лицима која су се прва пријавила за стручно 

оспособљавање и усавршавање Судија синхроног пливања  ССПС. 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА 

ССПС 

 

Члан 18  
Руководиоца стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања 
ССПС (у даљем тексту Руководилац оспособљавања) именује Управни одбор 
ССПС на неодређено време са којим ССПС  има уговор о ангажовању. 

 

Члан 19  
Руководилац оспособљавања је уједно и председник Комисије за стручно  
оспособљавање и усавршавање судија синхроног пливања  ССПС , он руководи, 
сазива и председава састанцима и седницама Комисије за Оспособљавање. 



 

Члан 20  
Руководилац оспособљавања иманује два члана испитне комисије, одлучује о  
ангажовању заменика члана испитне комисије због спречености или изузимања 
члана да учествује у обављању испита. 
 

 

Члан 21 
 
  
Руководилац стручног оспособљавања у сарадњи са Канцеларијом ССПС доноси 

одлуку о висини цене ужестручног дела стручног оспособљавања за сваки циклус 
стручног оспособљавања на годишњем нивоу, коју полазници уплаћују у једној или 

две једнаке рате на текући рачун ССПС.  
Члан 22  

Руководилац стручног оспособљавања врши предлог измене и допуне Плана и  
програма стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања 

ССПС, у сарадњи са члановима Комисије за Оспособљавање, спроводи и 

предузима све потребне мере и радње у циљу ефикасног спровођења Плана и 
програма Оспособљавања. 

 

Члан 23  
Новац који се уплати од стране полазника за стручно оспособљавање за сваки  
циклус уписа троши се наменски за реализацију Плана и програма стручног 
оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања ССПС, измиривање 

обавезе према факултету и предавачима факултета, штампање и вођење 
документације, уплате накнада предавачима пропорционално фонду часова које 

реализују у оквиру плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања 
судија синхроног пливања  ССПС. 
 

 

КОМИСИЈА И НАЧИН ПОЛАГАЊА, ПРЕДАВАЧИ 
 

 

Члан 24  
Општестручни део стручног оспособљавања и усавршавања  судија синхроног 
пливања полаже се испред предавача за општестручни предмет кога именује 
акредитована високошколска образовна установа са којом ССПС  има потписан 
уговор или споразум о сарадњи. 

 

Ужестручни део стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног 

пливања реализује Комисија за оспособљавање и усавршавање судија синхроног 

пливања  ССПС  (у даљем тексту Комисија), Руководилац комисије, предавачи и 

стручни сарадници на основу Плана и програма стручног оспособљавања и 

усавршавања  судија синхроног пливања  ССПС. Комисија је надлежна за 

спровођење испита стручног оспособљавања и усавршавање Судија синхроног 

пливања ССПС. 

 

Члан 25  
Комисију чине три члана, Руководилац плус два члана које именује Руководилац  



Оспособљавања. Руководилац Оспособљавања одлуку о именовању чланова 
комисије доставља канцеларији ССПС  на завођење. 

 

Члан 26  
Комисија одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова. Одлуке  
Комисије саопштава Председник Комисије. Председник Комисије је, по правилу, 
предметни предавач. Чланови испитне комисије су равноправни у спровођењу 
испита и сваки члан Комисије може на усменом испиту да постави питање из  
испитног градива. Председник испитне комисије води испит и стара се за 
одржавање реда на испиту и поштовање правила одвијања испита. 

 

Члан 27  
Испитна комисија: одређује тачно место и време одржавања појединих делова  
испита, одређује (бира) испитне задатке (питања), одређује лица која помажу при 

дежурању на писменом испиту, одлучује о допуштености помоћних средстава на 

испиту; одлучује како се врши преглед тестова, утврђује идентитет лица која 

полажу, одређује који ће члан Комисије на усменом испиту испитивати одређени 

део градива; оцењује полазника и саопштава му оцену, одлучује о другим 

питањима одређеним овим Правилником, а везаним за спровођење испита. 

 

Члан 28  
Стручни завршни испит полажу само они полазници који су са успехом обавили  
наставне активности. Стручни завршни испит се полаже по утврђеном Плану и 

програму стручног оспособљавања, обавља се у редовним испитним роковима који 
се одржавају свака два месеца по окончању наставног циклуса. На испиту полазник 

треба да потврди усвојено знање у процесу стручног оспособљавања и способност 
за бављење стручним радом у спорту. 

 

Члан 29 

Стручни завршни испит састоји се из:  
1) писмене (и/или усмене) провере знања за одређени ниво оспособљености који је 
полазник уписао (теоријски део);  
2) усмене и практичне провере стечених стручних знања (практични део). 

 

Члан 30  
О полагању испита води се Записник који садржи све важне податке о полазнику,  
Комисији, датуму и месту полагања, испуњеним и завршеним наставним обавезама 

стручног оспособљавања и усавршавања кадрова за занимање судија у спорту –
судија синхроног пливања. Записник води и обавезно потписује Предсеник 

Комисије за полагање ужестручног дела оспособљавања и усавршавања судија 
синхроног пливања. 

 

Члан 31  
 
Полазник се на испиту оцењује од стране испитне комисије, успех полазника на  
испиту се саопштава, односно објављује јавно. У случају да испитна комисија 

утврди да кандидат "није положио", односно да је оцењен са недовољном оценом, 

уједно утврђује да ли кандидат треба да понови испит у целости или делимично. 

Захтев за понављање испита, може се поднети у року од месец дана од дана 



одржавања испита, а испит мора бити поновљен у року од три месеца. Понављање 

испита се не може наложити/ обавити ако протекне годину дана од дана одржавања 

испита. 
 
 
 
 

Члан 32 
 
  
Полазник који није задовољан добијеном оценом може да поднесе, у року од 24 

сата од саопштења оцене, писмени захтев за поновно полагање испита. 
Руководилац стручног оспособљавања именује, у року од 48 сати од подношења 

захтева, испитну комисију од три члана. Прво и поправно (друго) полагање испита 
урачунато је у цену одређеног програма стручног оспособљавања. 

 

Члан 33  
 

Полазник не сме на испиту да се служи недозвољеним средствима, да омета друге  
полазнике, да се непристојно и непримерено понаша. Наведено повлачи удаљавање 
са испита, са забраном полагања у року од 12 месеци са поништавањем свих до 
тада испуњених предиспитних обавеза оспособљавања за тај предмет. 

 

Члан 34  
За предавача ужестручних предмета може бити ангажовано лице, које поседује 

спортско звање најмање за један степен више од звања које се стиче на 

одговарајућем нивоу стручног оспособљавања и које је остварило истакнуте 

спортско-стручне резултате (судија на националним или међународним 

такмичењима синхроног пливања, европским или светским првенствима у 

синхроном пливању ); или лице које поседује одговарајуће наставно или научно 

звање, односно одговарајућу специјализацију.  
За заменика (демонстратора и сл.) може бити ангажовано лице, које има спортско 

звање стечено у складу за Законом, најмање оно које треба да стекну полазници и 
које има одговарајуће спортске, односно стручне резултате. 
 

 

УВЕРЕЊЕ 

 

Члан 35  
На основу Записника, полазнику који је положио стручни завршни испит издаје се  
уверење о завршеном стручном оспособљавању и стицању одређеног спортског 
звања: 

 

За I ниво оспособљености – судија синхроног пливања 

За II ниво оспособљености - национални судија синхроног пливања 

 

Уверење из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу број 1, који је одштампан уз 
овај Правилник и његов је саставни део. Образац број 1 се може мењати уколико 
дође до законских промена које се на њега односе. 

 

Члан 36  



 
Уверење о завршеном стручном оспособљавању 
садржи:  
1) Грб и назив Републике Србије; 

2) назив и седиште издаваоца уверења; 

3) пропис, односно акт на основу кога се издаје уверење; 

4) број и датум решења о дозволи за рад Организације; 

5) име, име родитеља, презиме полазника;  
6) датум положеног стручног испита и укупну оцену коју је полазник добио, 
односно успех који је постигао на стручном испиту; 
 

7) назив спортског звања које је полазник стекао; 

8) регистарски број уверења; 

9) место и датум издавања уверења;  
10) потпис руководиоца стручног оспособљавања и заступника Организације. 
Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом ССПС. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 37 

 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана по објављивању. Измене и допуне овога 
Правилника доноси Управни одбор ССПС. 
 
 
 
Ива Поповић, 
Председник ССПС 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

САВЕЗ ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ,  

                                  БЕОГРАД 
(назив и седиште организације) 

 

Дозволу за рад број __________ од _______________ године издало је 
Министарство омладине и спорта. 
 

 

УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ  

      У 

ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

___________________________________________________________________ 

(име, име једног родитеља, презиме) 

полагао/лa je стручни испит ___________ 20__ године за стицање спортског вања 

_________________________, и испит je положио/ла са oценом __________, чиме je 

завршио/ла стручно оспособљавање и стекао/ла 
 

 

СПОРТСКО ЗВАЊЕ: ____________________________________________ 
 
 
 

 

Регистарски број уверења: __________ Уверење се издаје на основу члана 30. 
Став 1 Закона о спорту (“Службени гласник РС”, бр. 10/2016 закон) и Правилника 

о оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту (“Службени 
гласник РС, бр. 8 /2013). 

 

У Београду, ________/20___ 

 

Руководилац стручног оспособљавања             Законски заступник организације  
 

М.П. 
 
 
 
 
 

 

 


