
Предлог 
 

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 Атлетског Савеза Србије,  Управни одбор 
Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, 
усвојио је  

 
 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 њиховог 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 
испињавају услове предвиђене Законом о спорту РС и поседују дозволу за рад 
(лиценцу) предвиђену овим правилником и/или правилима међународне 
атлетске федерације  - ИААФ. 

 (3) Стручни рад - суђење у атлетици могу да обављају само лица који 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 и овим Правилником, и 

3. коме је у периоду од шест месеци 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. 
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Члан 3. 
(разврставање атлетских судијаа) 

 
(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:  
 
 извођење суђења на такмичењу у атлетици према званичним правилима 

и/или прилагођеним правилима;  
 учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване 

 
Члан 5. 

(обавеза перманентног образовања) 
 
 
(1) Удружења атлетских судија утврђују обавезу образовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања атлетских судија и обезбеђују услове за 
остваривање тих потреба, у сарадњи са Атлетским Савезом Србије. 
 

Члан 6. 
(стручно усавршавање) 

 
(1) Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања, које 
обухвата континуирану едукацију током радног стажа, као и учешће на 
стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у области 
атлетике. 
 
(2) Стручни савет Атлетског Савеза Србије на почетку календарске кодине 
утврђује програм перманентног стручног образовања и прописује начин 
вредновања појединих активности (предавања, семинара, саветовања и др.) 
које су од значаја за добијање и обнављање дозволе за рад (лиценце). 
 

Члан 7. 
(издавање и обнављање лиценци) 

 
 (1) Атлетски Савез Србије, у сарадњи са високошколском установом са којом 
има закључен уговор о стручној сарадњи, издаје, обнавља и одузима дозволу 
за рад (лиценцу) атлетским стручњацима, у складу са Законом о спорту, овим 
Правилником, као и правилима ИААФ-а. 
 
(2) Атлетски Савез Србије 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. 
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(4) По истеку важења, атлетски судија је обавезан да обнови дозволу за рад 
(Лиценцу)  уз испуњавање посебних услова везаних за: 
 

1. стручно усавршавање у земљи и иностранству (кроз семинаре, клинике, 
учешће на такмичењима и сл.) и 
 

2. резултате остварене на атлетским такмичењима које прописује и 
вреднује Заједница атлетских судија Србије.. 

 
(5) Дозвола за рад (Лиценца) издата спортском судији од стране међународне 
атлетске федерације сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона о 
спорту, за период на који издата. 
 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АТЛЕТСКИХ СУДИЈА 
 

Члан 8. 
(општи услови за издавање лиценце) 

 
(1) Атлетски савез Србије 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 регистрован у удружењу атлетских судија; 
3. ако је здравствено способан за обављање стручног рада у 

атлетици; 
4. ако је обавио стручно усавршавање у складу са овим правилима; 
5. ако му није забрањено обављање стручног рада у атлетици за 

период важења дозволе за рад; 
6. 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 9. 
(општа правила за обнављање лиценци) 

 
(1) Атлетски судија, ради обнављања дозволе за рад (лиценце), подноси 
захтев Атлетском савезу Србије 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 бода стручног усавршавања у складу са планом и програмом 
Стручног савета АСС, и ако је у том периоду стекао одговарајуће стручно 
искуство. 
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(3) У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног 
става овог члана, поједине активности стручног усавршавања вреднују се 
на следећи начин: 
 

1. Учешће на међународном семинару за атлетске судије у 
организацији IAAF–а, ЕА или АСС/ЗАСС – 10 бода 

2. Предавање на семинару или стручној трибини за атлетске судије 
организованој од стране АСС/ЗАСС – 10 бода, 

3. Учешће на семинару или стручној трибини за атлетске судије 
организованоj од стране АСС/ЗАСС – 5 бода, 

4. Објављивање стручних радова из области атлетског суђења у 
стручним спортским публикацијама или вршење рецензије Правила 
за атлетска такмичења – 5 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. 

(5) Атлетски судија који од раније (пре усвајања овог Правилника) 
поседује неку од лиценци издату од стране Заједнице атлетских судија 
Србије, обавезан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Правилника Атлетском савезу Србије поднесе захтев за издавање 
одговарајуће дозволе за рад, без обзира на временски период за који му 
је стара „лиценца“ издата. На све имаоце старих „лиценци“ Заједнице 
атлетских судија Србије примењују се сва правa и обавезе из овог 
Правилника.  
 

Члан 10. 
(врсте лиценци) 

 
(1) Овим Правилником су за атлетске судијае предвиђене три врсте (три нивоа) 
дозволе за рад (лиценце): 
 

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 Атлетског Савеза Србије, без поседовања 
одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице из започетих послова, а  
органи Заједнице атлетских судија Србије ће покренути поступак пред 
дисцилинском комисијом Атлетског Савеза Србије и поднети пријаву 
надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног 
Министарства.    
 
 



5 

 

Члан 11. 
(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 (60 часова 

теоријске и практичне наставе) или пет година активног судијског стажа у 
атлетици; 

3. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 
активности, односно делатности, 

4. измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на 
име трошкова издавања лиценце.  

  
(2) Основна лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три 
године, при чему Атлетски Савез Србије 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 АСС. 
 

Члан 12. 
(послови са основном лиценцом) 

 
(1) Важећа oсновна лиценца атлетском судији омогућава да на територији 
Републике Србије: 
 
 обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу 

са Правилима за атлетска такмичења ИААФ-а и/или АСС, и то да буде 
распоређен на конкретној дисциплини, на стази, да врши ручно мерење 
времена, да врши функцију помоћник стартера, бојача кругова, да 
врши електронско мерење дужине, да буде судија у пријемном центру, 
да води службени записник и да обавља друге послове по налогу главног 
судије на дисциплини на којој је распоређен. 

 
Члан 13. 

(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 (120 часова теоријске и 

практичне наставе) или десет година активног судијског стажа у атлетици 
и положен испит за атлетског судију;  

3. минимум 6 (шест) година активног судијског стажа у звању – атлетски 
судија; 

4. знање једног страног језика који је у службеној употреби ИААФа; 
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5. да није погрешно применио Правила за атлетска такмичења ИААФа и 
АСС;  

6. да није прекршио етички кодекс атлетских судија ЗАСС; 
7. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 

активности, односно делатности; 
8. измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на 

име трошкова издавања лиценце. 
  
(2) Национална лиценца II се мора обновити након три године, при чему 
Атлетски Савез Србије 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 АСС, 

2. допринос атлетског судије унапређењу суђења на атлетским 
такмичењима. 

 
(3) Потврду о дужини активног судијског стажа издаје Заједница 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 Атлетског Савеза Србије. 
 
 

Члан 14. 
(послови са националном лиценцом II) 

 
 (1) Важећа национална лиценца II  атлетском судији омогућава да на 
атлетским такмичењима на територији Републике Србије обавља следеће 
послове: 
 обавља дужност атлетског судије у складу са Правилима за атлетска 

такмичења ИААФ-а и/или АСС ( да буде распоређен на конкретној 
дисциплини, на стази, да врши ручно мерење времена, да врши 
функцију помоћник стартера, бојача кругова, да врши електронско 
мерење дужине, да буде судија у пријемном центру или да води 
службени записник...) 

 обавља дужност шефа судија на атлетском такмичењу; 
 обавља дужност главног судије за пријемни центар, дисциплине трчања, 

дисциплине скокова или бацања, за вишебоје, за видео и доноси одлуке 
у свим случајевима који Правилима за атлетска такмичења ИААФ-а 
и/или АСС и/или Техничким пропозицијама нису прецизно регулисани; 

 као главни судија контролише резултате дисциплине који се уписују у 
службени записник, решава све спорне случајеве, надгледа мерење 
рекордних резултата, потписује службени записник који се доставља 
секретаријату такмичења; 

 као главни судија има право да опомене или искључи са такмичења 
сваког такмичара због неспортског или недоличног понашања; 

 буде члан Врховне судијске комисије; 
 буде инструктор за обуку кандидата за атлетског судију; 
 обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним 

националним атлетским такмичењима. 
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Члан 15. 

(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 II нивоа (120 часова теоријске и 

практичне наставе) или десет година активног судијског стажа у атлетици 
и положен испит за атлетског судију;  

3. минимум 3 (три) године активног судијског стажа у звању – национални 
атлетски судија II; 

4. знање једног страног језика који је у службеној употреби ИААФа; 
5. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 

активности, односно делатности; 
6. позитивне оцене током активног судијског стажа националног атлетског 

судије као главног судије на дисциплинама у извештајима делегата 
ЗАСС;  

7. да није прекршио етички кодекс атлетских судија ЗАСС; 
8. измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, 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 АСС; 

2. знање самосталног тумачења Правила за атлетска такмичења ИААФ-а и 
АСС; 

3. допринос унапређењу суђења на националним и међународним 
атлетским такмичењима. 

 
(3) Потврду о дужини активног судијског стажа издаје Заједница 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 Атлетског Савеза Србије. 
 

Члан 16. 
(послови са националном лиценцом I) 

 
(1) Важећа национална лиценца I атлетском судији омогућава да на атлетским 
такмичењима на територији Републике Србије обавља следеће послове: 
 
 обавља дужност атлетског судије у складу са Правилима за атлетска 

такмичења ИААФ-а и/или АСС ( да буде распоређен на конкретној 
дисциплини, на стази, да врши ручно мерење времена, да врши 
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функцију стартера, бојача кругова, да врши електронско мерење 
дужине, да буде судија у пријемном центру или да води службени 
записник...) 

 обавља дужност шефа судија на атлетском такмичењу; 
 обавља дужност главног судије за пријемни центар, дисциплине трчања, 

дисциплине скокова или бацања, за вишебоје, за видео и доноси одлуке 
у свим случајевима који Правилима за атлетска такмичења ИААФ-а 
и/или АСС и/или Техничким пропозицијама нису прецизно регулисани; 

 као главни судија контролише постигнуте резултате који се уписују у 
службени записник, решава све спорне случајеве, надгледа мерење 
рекордних резултата, потписује службени записник и рекордни записник 
који се достављају секретаријату такмичења; 

 као главни судија има право да опомене или искључи са такмичења 
сваког такмичара због неспортског или недоличног понашања; 

 буде председник или члан Врховне судијске комисије; 
 буде инструктор за обуку кандидата за атлетског судију; 
 буде председник или члан испитне комисије за полагање испита за 

атлетског судију на предлог Заједнице атлетских судија Србије; 
 буде делегат Заједнице атлетских судија Србије на атлетским 

такмичењима; 
 обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним 

националним или међународним атлетским такмичењима. 
 

Члан 17. 
(посебне лиценце међународних судија за ходање, судије стартере и судије 
за фото финиш) 

(1) Посебне лиценце се односе на лиценце за  међународне судије за 
спортско ходање,   судије стартере и судије за фото финиш, које издаје 
међународна атлетска федерација – ИААФ, у складу са ТОЕСS и RWJECS  
едукацијом. 
(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 Заједници атлетских 
судија Србије. 

(3) Заједница атлетских судија Србије у складу са својим планом и програмом 
стручног оспособљавања атлетских судија и у сарадњи са Комисијом за 
лиценцирање АСС утврђује и предлаже кандидате које ће Атлетски савез 
Србије упутити на семинаре и полагање за посебне лиценце 
међународних атлетских судија. 

 
 

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА АТЛЕТСКИХ СУДИЈА 
 

Члан 18. 
(поступак лиценцирања и састав комисије за лиценцирање) 

 
(1) Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање АСС коју 
именује Управни одбор АСС. Поступак лиценцирања се спроводи  на основу 
поднете документације. 
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(2) Комисија за лиценцирање АСС из става 1. овог члана је орган Управног 
одбора АСС и њему је директно одговорна за свој рад. 
  
(3) Комисију за лиценцирање АСС сачињавају три члана и то: 
 

1. представник акредитоване високошколске установе са којом АСС има 
закључен споразум/протокол о стручној сарадњи, председник Комисије 

2. Комесар за суђење АСС, члан Комисије  
3. председник Заједнице атлетских судија Србије, члан Комисије 

 
(4) Техничке послове Комисије за лиценцирање обавља секретар Комисије 
кога именује директор АСС.  
 
(5) Секретар Комисије: прикупља документацију, води записник на седницама 
Комисије, води евиденцију о одлукама Комисије (издатим лиценцама и 
одбијеним захтевима) и  обавештава кандидате о одлукама Комисије. 
 
(6) Чланови комисије за лиценцирање имају право на надокнаду трошкова за 
свој рад. О висини надокнаде одлуку доноси Управни одбор АСС. 
 

Члан 19. 
(документација за лиценцирање атлетских судијаа) 

 
(1) Комплетна документација у поступку лиценцирања атлетских судијаа мора 
да садржи следеће: 
 

- захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу; 
- кратку биографију; 
- две фотографије (као за личну карту); 
- доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености 

(оверена диплома или уверење); 
- доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују 

на рачун АСС (уплатница или извод из банке); 
- друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности 

од врсте лиценце која се тражи.  
 
(2) Комплетну документацију кандита за лиценцираног атлетског судију 
прописану овим Правилником, Управни одбор ЗАСС доставља канцеларији 
АСС, која се предаје секретару Комисије за лиценцирање АСС. 
 

Члан 20. 
(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 својој матичној судијској 
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организацији која те захтеве са комплетном документацијом  прослеђује 
Управном одбору Заједнице атлетских судија Србије;  

2. Овлашћен орган Заједнице атлетских судија Србије прегледа и 
комплетира документацију и доставља  је са својим прилозима 
канцеларији АСС за Комисију за лиценцирање АСС на раматрање и 
одлучивање. 
 

3. 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. 

  
4. 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. 
 

5. Атлетски Савез Србије 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 АСС кандидат који није добио дозволу 
за рад, има право жалбе Управном одбору АСС и то у року од 8 дана од дана 
пријема одлуке. Управни одбор АСС може да одбије или усвоји жалбу. 
Уколико Управни одбор АСС усвоји жалбу,  наложиће Комисији за 
лиценцирање АСС да преиспита своју одлуку.  
 
(3) У случају да Комисија за лиценцирање АСС поново донесе одлуку да 
подносилац захтева за лиценцирање не испуњава услове прописане за 
добијање лиценце, подносилац захтева за лиценцирање има право жалбе 
Управном одбору АСС и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Одлука 
Управног одбора АСС је коначна. 
 

Члан 21. 
(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. Штампа се на 150-грамском картону и налази се у 
пластифицираном заштитном омоту. Различити нивои лиценци атлетских 
судијаа се штампају словима различитих боја и на различито тонираним 
подлогама и то: 
 основна лиценца (атлетски судија) – бела подлога са црним словима 
 национална лиценца II (национални атлетски судија II) – плава подлога 

са белим словима   
 национална лиценца I (национална атлетски судија I) – црвена подлога 

са белим словима 
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(2) Дозвола за рад атлетског судије обавезно садржи: 
 име  и визуелни знак: Атлетски савез Србије,  
 назив лиценце 
 име и презиме атлетског судије, 
 редни број дозволе за рад, 
 датум издавања, 
 рок важности, 
 место за фотографију атлетског судије, 
 потпис лица овлашћеног за заступање АСС, 
 печат АСС. 

(3) Изглед посебне лиценце међународног атлетског судије прописује 
надлежна   међународна атлетска федерација – ИААФ која ту лиценцу и 
даје. 

 
Члан 22. 

(плаћање трошкова) 
 
(1)  Управни одбор АСС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за 
рад, уз сагласност Министарства омладине и  спорта. 
 
(2) Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и 
усавршавања 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 23. 
(важност и продужење лиценце) 

 
(1) Дозвола за рад у области атлетике (Лиценца) аутоматски престаје да важи 
на дан истека периода на који је издата. 
 
(2) Атлетски судија је у обавези да од Комисије за лиценцирање Атлетског 
Савеза Србије 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 24. 
(одузимање лиценце) 

 
(1) Атлетски савез Србије 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; 
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3) ако му је изречена дисциплинска мера због прекршаја у вези 
атлетског суђења утврђене Законом и/или Дисциплинским 
правилником Атлетског савеза Србије; 

4) ако му је правноснажном 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 Атлетског савеза Србије 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 Атлетском савезу Србије. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

(важност старих тренерских легитимација – „лиценци“) 
 
(1) Судијске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније 
издавала Заједница атлетских судија Србије (ЗАСС), а које су третиране као 
„лиценце“, важе као дозволе за рад (лиценце) у смислу овог Правилника 
закључно са 30.06.2018.год. 
 
(2) Током прелазног периода атлетске судије имају обавезу да, према 
процедури прописаној овим Правилником, поднесу захтев за издавање 
дозволе за рад (Лиценце) усклађене са Законом о спорту РС, Правилником о 
номенклатури спортских занимања и звања у Републици Србији и овим 
Правилником. 
 
 
(3) Судијске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издала 
Заједница атлетских судија Србије не гарантују аутоматско издавање било ког 
нивоа дозволе за рад (Лиценце). 
 
(4) У спорним случајевима, на лица са старим судијским легитимацијама 
које су називане „лиценцама“, које је издавала Заједница атлетских судија 
Србије, примењују се прелазне одредбе овог Правилника. 
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Члан 26. 
(прелазни период, правоснажност правилника и решавање спорних 

ситуација) 
 
(1) Утврђује се прелазни период који траје од дана ступања на снагу овог 
Правилника до закључно са 30.06.2018.год. за  све одредбе овог Правилника. 
 
(2) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли и сајту АСС. Његовим ступањем на снагу престајe да важи 
Правилник о образовању, оспособљавању, звањима и лиценцирању 
атлетских судија који је усвојио УО ЗАСС на својој седници одржаној 
25.10.2014.год. 
 
(3) Све спорне ситуације током прелазног периода решаваће Управни одбор 
Атлетског Савеза Србије, на основу претходног мишљења Комисије за 
лиценцирање АСС.  
 
Закључно са чланом 26 (двадесетишест). 
 
 
У Београду,                        Председник УО АСС 
20.12. 2017.         
        __________________________ 
                Веселин Јевросимовић 

 


