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На основу члана 39. став 1. Статута Савеза за синхроно пливање Србије, управни 
одбор Савеза за синхроно пливање Србије, на седници одржаној 04.04.2019. године даје 
сагласност  на 
 

СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК 
Савеза за синхроно пливање Србије 

 
Опште Одредбе 

 
Члан 1. 

Овај Правилник одређује основна правила рада и организованост судија синхроног 
пливања, а такође и услове и поступке за њихову квалификацију и категоризацију. 
 

Члан 2. 
Удружење судија (у даљем тексту УС) је стручна организација Савеза за синхроно 

пливање Србије (у даљем тексту ССПС). Њени чланови су све лиценциране судије ССПС. 
Председник УС (у даљем тексту: Председник) може бити истовремено и члан УО 

ССПС. Председник (или неко од чланова удружења који је овлашћен од стане Председника) 
је обавезан да присуствује по позиву свим седницама УО ССПС уколико је дневним редом 
предвиђена расправа о питањима Судија ССПС. 

УС може имати секретара, који је задужен за спровођење свих послова и одлука УС, а 
на основу овог правилника. Судисјка комисија броји три члана. Чланове комисјије предлаже 
УС, а именује их УО ССПС. Чланови Судијске комисије морају да буду чланови УС. 

Председник УС, секретар УС као и Председник и чланови Судијске комисије бирају се 
на мандатни период од четири године са могућношћу једног реизбора. 

Председник и секретар УС као и Председник и чланови Судијске комисије, могу бити 
разрешени дужности и пре истека мандата због неактивности, неодговорног понашања, 
спортских или дисциплинских прекршаја. Разрешење се врши по истом поступку као и избор. 

 
Организациона Структура 

 
Члан 3. 

Судије синхроног пливања морају бити чланови ССПС, како би постали чланови УС 
ССПС. 

Члан 4. 
Судијска комисија ССПС (у даљем тексту СК ССПС) има следеће задатке: 

1. Води регистрацију судија, предлаже категоризацију судија и утврђује листу 
лиценцираних судија; 

2. Предлаже листу међународних  судија за  ФИНА и ЛЕН листу а на основу 
критеријума утврђених од стране ФИНА и ЛЕН и у складу са овим правилником, уз 
писано објашњење предлога; 

3. Предлаже УО ССПС листу судија за међународна такмичења; 
4. Стара се о стручном усавршавању судија путем организовања стручних семинара, 

припрема и организује испите за нове судије; 
5. Делегира и потврђује судије за државна првенства, међународна такмичења у 

земљи и иностранству; 
6. Предлаже измене и допуне Судијског правилника; 
7. Верификује податке од стране судија и прослеђује их УО; 
8. Води евиденцију о испуњавању обавеза плаћања лиценци за судије, броју суђења 

на мејђународним такмичењима, домаћим такмичењима, присуствовања на 



семинарима, а на основу званичне евиденције ССПС-а и података достављених од 
стране судија уз помоћ секретара УС. 
 

Звања у оквиру занимања судије синхроног пливања 
 

Члан 5. 
За стицање звања спортског судије синхроног пливања неопходни су следећи услови: 

 Завршен програм одговарајућег оспособљавања, у складу са важећим Законом о 
спорту, или 

 Стечен  одговарајући ФИНА (Светска  пливачка федерације) сертификат , у 
складу са важећим ФИНА правилима  

Звања у оквиру занимања судије синхроног пливања су: 
1. Спортски судија синхроног пливања 
2. Национални судија синхроног пливања 
3. Међународни судија синхроног пливања 

Спортски судија синхроног пливања – завршено најмање средње образовање у 
трогодишњем трајању и завршен програм одговарајућег оспособљавања 1. нивоа или 
завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског стажа у синхроном 
пливању  или оспособљеност прописану ФИНА правилима. 

Национални судија синхроног пливања – завршено најмање средње образовање у  
трогодишњем трајању и завршен програм оспособљавања 2. нивоа или најмање средње 
образовање и десет година активног судијског стажа у синхроном пливању (или 
оспособљеност прописану ФИНА правилима. 

Међународни судија синхроног пливања – завршено најмање средње образовање у 
трогодишњем трајању и завршен програм оспособљавања 3. нивоа (или оспособљеност 
прописану ФИНА правилима) или завршено најмање средње образовање и десет година 
активног судијског стажа и оспособљеност прописану ФИНА правилима. 
 

Посебни услови који се тичу стручног испита и права и обавеза судија одређених 
категорија 

 
Члан 6. 

Начин стручног оспособљавања и усавршавања кадрова за занимање судија у 
синхроном пливању регулисан је: 

 Важећим ФИНА правилима, и/или 

 Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању судија синхроног 
пливања Републике Србије. 

На основу стручне оспособљености судији се одобрава судијска лиценца, од стране 
Комисије за лиценцирање судија. 
 

Члан 7. 
УС ССПС је у обавези, заједно са ССПС, да сваке године организује обавезујући 

семинар за судије ССПС, као један од услова за оверу годишње судијске лиценце (за наредну 
годину). Уколико је судија учествовао на неком судијском семинару у иностранству и уколико 
жели да му се тај семинар узме у обзир за оверу годишње лиценце мора о томе доставити 
доказ Судијској комисији (нпр. потврду организатора о његовом присуству или неку другу 
врсту доказа). Судијска комисија може у зависности од садржине семинара узети у обзир тај 
семинар као услов за верификацију лиценце датом судији. 

Судија има право да замрзне свој статус уколико има разложно објашњење за то. 
Основ за замрзавање статуса може бити привремено одсуство из земље, трудничко или 



породиљско боловање, здравствени проблеми или неке друге непредвиђене околности. 
Замрзнут статус може трајати максиму две године са могућношћу продужења на још једну 
годину. Судија који жели да замршне статус у обавези је да у писаној форми са 
образложењем обавести ССПС и СК ССПС.Уколико је у периоду замрзавања дошло до 
промене ФИНА правила, судија пре активирања судијског статуса је у обавези да одслуша 
судијски семинар са званичним ФИНА предавачем. 

Одлуку о прихватању замрзнутог статуса судије доноси Судијска комисија на основу 
образложења самог судије. Током периода замрзнутог статуса судији се не сме прометити 
ниво на  домаћој листи на ком је био пре замрзавања статуса( исто се не доноси на 
међународну листу). 
 

Категоризација и Лиценцирање Судија 
 

Члан 8. 
Спортски судија синхроног пливања има право да: 

 врши функцију техничког лица стартног судије, судије записничара и судије 
мериоца времена, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у пионирској категорији (12 и 
млађе, 10 и млађе и 8 и млађе), 

 да буде бодовни судија на такмичењима у кадетској категорији, 

 буде судија из сенке на такмичењима у јуниорској категорији. 
 Национални судија синхроног пливања има право да: 

 врши функцију техничког лица стартног судије, судије записничара и судије 
мериоца времена,на такмичењима пионирске и кадетске категорије, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у пионирској категорији (12 и 
млађе, 10 и млађе и 8 и млађе, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у кадетској категорији, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у јуниорској категорији, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у сениорској категорији, 

 да буде помоћник главног судије, 

 да буде главни судија такмичења- 

  да полаже ФИНА тест. 
Међународни судија синхроног пливања има право да: 

 врши функцију техничког лица стартног судије, судије записничара и судије 
мериоца времена, на такмичењима пионирске и кадетске категорије, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у пионирској категорији (12 и 
млађе, 10 и млађе и 8 и млађе), 

 да буде бодовни судија на такмичењима у кадетској категорији, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у јуниорској категорији, 

 да буде бодовни судија на такмичењима у сениорској категорији, 

 да буде главни судија такмичења. 

 да полаже ФИНА тест. 
 

Члан 9. 
Судијска комисија предлаже УО ССПС судије за добијање ЛЕН и ФИНА лиценци на 

основу: 
- општих података о судији (стечено звање и др.), 
- обавезног познавања енглеског језика на нивоу комуникације, 
- података о броју одсуђених такмичења, предност имају судије које су учествовале 

на међународним такмичењима, 



- на основу података контроле суђења и евалуације суђења од стране званичних 
обзервера на такмичењима, 

- потврде да судија није био дисциплински кажњаван у последње 2 године. 
 

Члан 10. 
ПОЧАСНА СУДИЈСКА ЛИЦЕНЦА 

Почасну лиценцу, која није радна, могу, на предлог члана ССПС у званичној писаној 
форми са образложењем а по одобрењу УО ССПС, добити следеће судије: 

 судије након 25 година активног судијског стажа, 

 судија са суђењем на Олимпијским играма и Светском првенству у сениорској 
категорији, 

 доктори наука који су докторирали на матичном предмету синхроно пливање 
Универзитета у Републици Србији, или факултета признатих иностраних 
Универзитета истог образовног усмерења, 

 остале особе изузетно заслужне за развој ССПС и синхроног пливања у Републици 
Србији које предложи СК УС ССПС уз писано образложење и званичне доказе о 
заслузи. 

Као доказ условима из става 1. овог члана судија доставља званична документа из 
образовне институције, националног или регионалног савеза у ком је остварен спортски 
резултат. 

Као доказ из става 1. овог члана достављају се званична документа или оверене 
фотокопије образовне институције. 

Судија који је добио почасну лиценцу аутоматски стиче право да буде делегат на 
такмичењима у организацији ССПС (уколико је за наведено именовање заинтересован). 
 

Члан 11. 
Годишње оверавање судијске лиценце 

Судијска лиценца се оверава сваке године и то у периоду од 1. до 31. јануара текуће 
године. 

Лиценца се оверава након утвђивања валидности документације коју подноси 
лиценцирани судија канцеларији ССПС у периоду од 01. до 27. јануара текуће године. Услов 
годишње овере дозволе је стицање образовне и/или стрковне компоненте сумарно од 
најмање 5 бодова годишње, која се доказују помоћу званичних докумената. 

Верификација валидности лиценце се врши принципом перманентног активног учешћа 
судија у процесу рада: 

 активностима у организацији ССПС-национална првенства, 

 активностима на званичним националним и међународним семинарима или 
судијским школама, 

 актиностима на семинарима организованим од стране Удружења медицине 
спорта, регионалних савеза. 

Да би судија оверио годишњу лиценцу, неопходно је да има обезбеђене следеће 
активности: 

 сакупљено најмање 5 бодова током године 

 одсуђено најмање једно национално првенство у категорији за коју поседује 
лиценцу 

 достављено  лекарско уверење у складу са важећим Законом о спорту 
Уколико судија нема одсуђено (или стажирано) ниједно национално такмичење у некој 

од категорија за коју је лиценциран током године – у тој категорији не може бити бодовни 
судија у наредној години. 



Уколико судија не прикупи током једне године 5 бодова, у наредној години мора 
прикупити 8 бодова , да би оверио лиценцу. 

Годишњу оверу лиценца обавља Комисија за лиценцирање судија.Комисија за 
лиценцирање судија је састављена од 3 члана : секретар ССПС, члан СК УС ССПС, који је 
уједно и председник Комисије и представник акредитоване високошколске установе. 

Образовна компонента: 

 Ућешће на националниом струковном семинару у организацији ССПС као 
слушалац – 4 бода, 

 Учешће на међународним семинарима или конгресима као слушалац – 4 
бода, 

 Учешће на националном струковном семинару у организацији ССПС као 
предавач – 5 бодова, 

 Учешће на струковном семинару у организацији регионалног или градског 
савеза – 2 бода, 

Струковно – практична компонента: 
Суђење 

 Олимпијских игара – 10 бодова 

 Светског сениорског првенства – 9 бодова 

 Европског сениорског првенства или Европски куп за сениоре – 8 бодова 

 Светског јуниорског првенства – 7 бодова 

 Европскг јуниорског првенства и Евопских игара у јуниорској категорији – 6 
бодова 

 Светског првенства за кадете, Квалификациони турнири за европско, 
светско првенство и европске игре – 5 бодова 

 Synchronised Swimming Mediterranean CUP – 4 бода 

 остала међународна такмичења на којима учествује пет или више земаља 
(клубови или федерације) – 2 бода 

 друга такмичења - 1 бод 

 домаћа државна првенства – 1 бод 
Комисија може захтевати да судија поднесе и друге доказе уколико процени да је то 

неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених докумената. 
У случају издавања лиценце за судију страног држављанина – страни држављанин има 

и преузима сва права и обавезе која су прописана овим Правилником. 
Судија коме је одлуком Комисије за лиценцирање судија одузета дозвола за рад судија 

(а у складу са овим Правилником, члан 21.) мора у року од осам дана од пријема одлуке о 
одузимању лиценце судије да врати лиценцу ССПС. 

У случају одбијања издавања судијске лиценце од стране Комисије подносилац 
захтева има право жалбе УО ССПС. 

Судији који је коначном одлуком УО ССПС искључен из ССПС одузима се лиценца. 
 

Члан 12. 
Комисија за судијских лиценци води евиденцију издатих дозвола. 
На првенствима увид у легитимације судијиска може да обави делегат на такмичењу и 

на основу Пропозиција такмичења ССПС и овог Правилника дужна је да евентуалне 
неправилности унесе у записник. 
 

Критеријуми делегирања судија 
 

Члан 13. 
Општи критеријуми делегирања бодовних судија за такмичења у текућој години су:  



1. стечено занимање судије у складу са Правилником о стручном оспособљавању 
и усавршавању судија синхроног пливања Републике Србије или важећим 
ФИНА правилима, 

2. одсуђено: 

 За спортског судију: минимум једно Државно првенство у претходној години 
у категоријама за које има стечено звање (тј. Пионири и кадети), 

 За националног судију и међународног судију: минимум два Државна 
првенства у претходној години у категорији за које има стечено звање (тј. 
пионири, кадети, јуниори и сениори). 

3. Оцене обсервера из претходне две календарске године: тако да има оцену за 
суђење номиноване категорије два и више од два. Оцене за пристрасност на 
свим такмичењима за изабрану категорију морају бити више од један (у 
супротном – категорију из претходне године у којој је оцена један судија не суди 
у наредној години), 

4. да судија није дисциплински кажњаван. 
За сваку такмичарску сезону, СК ССПС потврђује листу судија, лиценцираних за 

суђење у тој такмичарској сезони са оценама обсервера из претходне такмицарске године. 
Сваки судија је у обавези да лично достави Судијској комисији резултате евалуације са 

домаћих и страних такмичења у земљи и у иностранству. 
 

Члан 14. 
Такмичења сениорске и јунорске категорије: 

Бодовне судије - Техничка лица на такмичењу су: 

 Међународне судије 

 Националне судије 
Техничка лица (стартни, мериоц времена, записницари) су: 

 Остале расположиве судије 

 И друга лица које организатор такмичења обезбеди 
Такмичења кадетске и пионирске (12, 10, 8 и млађе) категорије: 

Бодвне судије-Техничка лица су (приоритет и редослед избора): 

 Спортске судије 

 Националне судије 

 Међународне судије 
Техничка лица (стартни, мериоц времена, записницари) су: 

 Остале расположиве судије 

 И друга лица које организатор такмичења обезбеди 
Лиценцирани судија који је и лиценциран такмичар не може бити бодовни судија ни у 

једној узрасној категорији, али може бити техничко  лице такмичења и судија из сенке. 
 

Члан 15. 
Потребни и неопходни услови за именовање судије од стране УС ССПС за одлазак на 

међународно такмичење од редовних средстава буџета ССПС су: 

 да је судио минимум једно државно такмичење у РС у датој категорији 
(категорији за коју је предложен да суди на такмичењу финансираном од 
стране ССПС) у претходне две године и да уколико је био присутан 
обзервер има оцену минимум 3 за суђење и минимум 2 за пристрасност; 

 да  је  судио  минимум једно државно  првенство РС у фигурама и техничким 
саставима у последње две године; 

 да је међународни судија на једној од две листе (ЛЕН или ФИНА) и да има 
положен ФИНА испит уколико то организатор такмичења захтева; 



 да након ступања на неку од међународних листа (ЛЕН или ФИНА) минимум 
две године активно суди на домаћим и међународним такмичењима; 

 да нема уложену и позитивно решену пријаву за повреду ФИНА правила 

 да није дисциплинкси кажњаван у последње три године. 
Судији који има тренутни боравак ван Републике Србије такмичења се у земљи 

боравка рачунају као национална првенства (како му се не би скидао ранг). Суђења 
такмичења у некој трећој земљи или у Србији у том периоду му се рачунају као међународна 
(и то уколико на такмичењу учествује 5 или више клубова/федерација - два бода, а уколико је 
број мањи од наведеног - један бод). 

Да би трошкови учешћа на међународном такмичењу били регулисани од стране ССПС 
судија који има тренутни боравак ван Републике Србије и судија са ФИНА листе, а номинован 
је да суди неко међународно такмичење мора имати одсуђено бар по једно такмичење у 
предложеној категорији у години у Србији или у супротном мора регулисати сам трошкове 
учешћа на међународном такмичењу. 

Сваки судија од момента када ступи на ФИНА и ЛЕН листу, у обавези је да финансира 
сам себи учешће на међународним такмичењима у прве две године, да би стекао услов да 
ССПС финансира његова учешћа на будућим међународним такмичењима.У супротном СК 
УС задржава право да предложи његово скидање са ФИНА листе. 

СК може предложити УО ССПС националног судију који није на једној од две ФИЛА или 
ЛЕН листе да му буде финансирано учешће на међународном такмичењу, уколико има 
испуњене услове из ст. 1, 2, 5. и 6. овог члана уколико организатор такмичења не захтева да 
дати судија буде на међународним судијским листама (ФИНА или ЛЕН) и да не мора да има 
положен ФИНА испит за судије. 
 

Обавезе и дужности судија за синхроно пливање 
 

Члан 16. 
Обавезе и дужности судија су: 

 да суде такмичења по прописаним критеријумима суђења и у складу са 
Пропозицима такмичења у ССПС, ФИНА правилима и осталим 
Правилницима ССПС; 

 да делују у складу са овим Правилником, прописима судијског Кодекса 
понашања и етичких стандарда и да личним примером доприноси ширењу 
угледа ССПС, Судијске комисије и Удружења судија као и њихових чланова; 

 да правовремено, односно најкасније 24 сата пре почетка такмичења 
обавестити ССПС о својој спречености за учешће на такмичењу за које је 
био делегиран као судија, а најкасније 7 дана након тога достави 
Канцеларији ССПС лекарско уверење као доказ спрецености.У супротном не 
распоређује се на следецм такмицењу; 

 да поштује правила облачења прописана овим Правилником. 
 

Судијски Кодекс понашања и етичких стандарда 
 

Члан 17. 
Сукоб интереса је било који реални или могући интерес, однос, асоцијација или 

активност која је некомпатибилна са обавезама судије да оствари суђење такмичара према 
њиховим квалитетима, без фаворизовања или претњи. 

Сукоб интереса се јавља када лични интереси судије утичу, или је могуће да ће 
утицати на његов суд или активност која треба да буде у најбољем интересу ССПС-а, односно 
у најбољем интересу такмичара. 



Судија судију колегу не сме оптужити за оцену коју је одсудио на такмичењу. 
Судија мора да поштује правила о сукобу интереса која су дата у КОДЕКСУ и треба да 

се повуче са панела уколико се реалан или само могући сукоб интереса појави. 
 

Члан 18. 
Судија не сме да суди на било ком догађају (или некој другој прилици), и мора се 

повући са панела, уколико зна или мисли да његово/њено физичко или ментално стање му/јој 
онемогућава да свој посао обави правилно без икаквих ограничења. 

Судија не сме да суди на било ком догађају (или некој другој прилици), и мора се 
повући са панела, уколико је неко од такмичара члан његово/њене узе или шире породице, 
укључујући све односе (везе), или је у блиском контакту са неким од такмичара што 
онемогућава њега/њу да обавља посао судије. 

Судија не сме да прима новац, признања, предмете или ствари уочљиве материјалне 
вредности, услуге или обећања која се тичу будућности, било као поклон или исплату за своје 
услуге, од било  ког такмичара или организатора(осим уколико је у питању надокнада за рад 
од стране организатора)  , или трећег лица на које може или је могла утицати одлука судије. 

Судија не сме лажно да се представља везано за његов/њен акредитовани ниво или 
искуство. 

Судија не сме да да лажну изјаву везано за његову/њену судијску лиценцу. 
Судија не сме да прети да ће оценити такмичарку (такмичарке) на посебан начин, како 

би остварио некакву корист за себе или неко треће лице, или како би навео, натерао или 
одвратио такмичара од одређене активности како би непрописно утицао на исход такмичења. 

Судија у току свог суђења не сме да прети такмичарима који се такмиче, укључујући 
претње да ће их оценити на посебан начин или користећи говор тела, (нпр. израз лица, 
вербални коментари ) како би непрописно утицао на исход такмичења. 

Судија не сме да тренира, подучава, даје било какве савете такмичарима током 
такмичења на ком суди. 

Судија не сме јавно на било који начин да фаворизује такмичарку (такмичаре) коме ће 
он/она можда судити на неком такмичењу. 

Судија не сме да на било који начин тежи да непрописно утиче или прети другом 
судији. 

Судија који је члан панела на једном такмичењу, не сме да износи своје коментаре 
било ком судији који је члан панела на том такмичењу, везане за квалитет извођења неког од 
такмичарке пре завршетка такмичења. 

Судија не сме да коментарише са такмичарком квалитет извођења такмичарке пре 
завршетка финалног такмичења, на било ком такмичењу на ком он/она суди. 

Судија не сме да тежи да на било који начин утиче на исход такмичења, осим 
оцењивањем свих такмичарки по квалитету. 

Судија не сме да оцени или да прети да ће оценити такмичарку на било који начин, 
осим на онај који је у складу са њиховим квалитетом. 

Судија не сме лажно да тврди да званично заступа ССПС по било ком основу. 
Када су судијске обавезе додељене неком судији за дато такмичење, не узимајући у 

обзир статус тог такмичења, судија не сме конзумирати алкохолна пића или рекреационе 
недозвољене материје (дроге) пре почетка или током такмичења, до објављивања резултата 
такмичења. 

Судија не сме да се понаша на било који начин који би нарушавао слику ССПС- а или 
синхроног пливања. 

 
Члан 19. 



Судије, самим својим статусом захтевају поверење. У вези са тим, од њих се захтева 
један виши ниво понашања у односу на остале особе, пре, током и након такмичења на ком 
суде. 

Судије се морају усагласити са следећим правилима како би подржали највише 
стандарде понашања: 

 Понашање судије било на или изван базена мора садржати принципе поштене 
игре. Судија не сме да се понаша на сумњив или неодговарајући начин на јавној 
или било којој функцији која је у вези са синхроним пливањем, или на било 
каквом догађају на ком су у било ком броју присутни припадници јавности 
(укључујући и такмичаре, гледаоце и медије). 

 Судија мора бити одлучан, објективан и неутралан у својим одлукама. 
Фаворизовање у суђењу ниподаштава целокупно такмичење. 

 Судија не сме јавно да доводи у питање суд, поштење или искрене намере својих 
колега (судија) 

 Када судија суди такмичарима које он/она тренира, мора бити објективни 
посматрач њиховог извођења. Када судија суди такмичарима који више не 
тренира, он/она не сме судити тако да оцењује своју вредност као тренера у 
односу на њиховог тренутног тренера. 

 Судија мора одржавати и развијати своје судијске способности тако што ће увек 
бити информисан/а о важећим такмичарским програмима, ФИНА правилима као и 
свим одредбама Правилника о такмичењу ССПС везаним за наступ такмичара. 

 
Члан 20. 

Основни захтеви судијског правила понашања за сваког судију који суди на једном 
такмичењу су: 

 долазак на време на место дешавања, у одговарајућем физичком и менталном 
стању, 

 пријављивање свог присуства главном судији, 

 проверавање распореда такмичења, 

 понашање у току такмичења мора бити у складу са очувањем угледа синхроног 
пливања и ССПС, 

 облачење у складу са правилником и основним нормама пристојности, 

 обавезно присуство на свим састанцима прописаним организацијом такмичења. 
Током самог такмичења судије које су чланови панела треба да: 

 заузимају унапред одређену позицију која је унапред одређена за судије, 

 суде независно, не упоређујући своје оцене са оценама осталих судија, 

 испуне и потпишу своје листиће мастилом а у складу са правилником судијске 
комисије и важећим ФИНА правилима везаним за испуњавање судијских 
листића, као и да потпишу сваку промену коју направе на својим листићима 
заједно са главним судијом, 

 не покушавају да сазнају било какве резултате или оцене својих колега пре 
завршетка такмичења. 

 
Члан 21. 

Судије на такмичењима на којима су делегирани имају обавезу да буду обучени по 
следећем критеријуму: 

 Судија сходно свом звању на такмичење мора доћи у чистој и испегланој 
судијској униформи Савеза, 

 Судија не сме на униформи имати било каква обележја клуба или земље на 
такмичењима у земљи. 



Судије на такмичењима на којима су делегирани не смеју бити пријављени као 
лиценцирани тренери за дато такмичење и бити на распливавању поред екипа. 
 

Права и обавезе главног судије 
 

Члан 22. 
Током такмичења главни судија одређен од стране Судијске комисије је овлашћен и 

обавезан да посматра поштовање ФИНА правила, Судијског правилника, Пропозиција 
такмичења у ССПС-а и да у складу са истим гарантује да је такмичење одржано регуларно. 

Главни судија при избору судија које ће реализовати такмичење узима у разматрање 
прво судије које су расположиве за цело такмичење у једној категорији (фигуре, соло, дует, 
тим и комбинација). Главни судија није у обавези да разматра пријаву судије који није на 
располагању зна целокупном такмичењу. У том случају Главни судија може изабрати судију 
нижег ранга (или пријављеног тренера ) – расположивог за цело такмичење. 

Све жалбе од стране званичних представника који су чланови ССПС, везане за судије 
морају бити изречене главном судији у писаној форми и Комисији за решавање жалби током 
такмичења. 

Уколико главни судија са разлогом сматра да је неки судија, који је члан панела у 
оквиру ког је он/она Главни судија, прекршио одредбе дате у Судијском правилнику, он/она је 
овлашћен и обавезан да обавести дотичног судију о жалби против њега/ње, чује његов/њен 
одговор, и да након тога поступа у складу са Чланом 77. и Чланом 78. Статута ССПС и 
Дисциплинским правилником ССПС који  примењује Дисциплинска комисија ССПС. 

Главни судија има право да званично опомене, замени судију или нађе одговарајућу 
замену за аставак такмичења. 

Главни судија мора да документује сваки инцидент или став везан за лоше владање 
судије било да је уочено, сумњиво или је истинито, али недоказано. То треба да уврсти у 
извештај са такмичења који прилазе судијској организацији ССПС – а, која ће одлучити има ли 
потребе покретати даљу истрагу. Удружење судија ССПС ће о сваком таквом случају 
обавестити УО ССПС које ће га узети у разматрање, са или без препоруке. 

Главни судија је дужан да заједно са бодовним и стартним судијама прокоментарише 
извучене фигуре за конкретно такмичење. 

Главни судија дужан је да поднесе извештај са такмичења у року од седам дана од 
завршетка такмичења. 
 

Дисциплинске мере против судија 
 

Члан 23. 
Уколико судија очигледно крши одредбе Правилника, или се на било који начин лоше 

влада, својевољно нарушава било које од датих правила, или је учествовао у било каквим 
радњама које су по мишљењу УО ССПС штетне за интересе ССПС, Судијска комисија ССПС 
има право да укори или покрене дисциплинске мере против одређеног судије и прослеђује их 
ССПС. 

Судијска комисија увек мора дати писмено образложење везано за разлоге своје 
одлуке. 

Судијска комисија ССПС има право да покрене дисциплинске мере код ССПС, у складу 
са Статута ССПС и Дисциплинским правилником ССПС – а који примењује Дисциплинска 
комисија ССПС. 

Судија против кога је покренут поступак има право присуства састанцима или писаног 
изјашњења( уколико је спречен да присуствује истом) , када се одлучује о његовом поступку, 
на такмичењу или ван такмичења. 
 



Члан 24. 
Судија губи судијску лиценцу уколико је павоснажном одлуком надлежног органа 

ССПС, након спроведеног дисциплинског поступка одређена напред наведена мера, све у 
складу са Статутом ССПС и Дисциплинским правилником ССПС који примењује 
Дисциплинска комисија ССПС. 
 

Члан 25. 

За давање обавезног тумачења и Упутства за примену овог Правилника овлашћен је 
Управни одбор ССПС.  
 

Члан 26. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи претходни судијски правилник 
ССПС.  

 
Члан 27. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 
презентацији ССПС. 
 
 
 
Јована Даковић Ћириловић,                                                                    
председник УС ССПС                                                                            
 

 


