
 

 

Београд, 6.5.2019. 
01/24-14 
 
- Судијским организацијама 
- Регионалним савезима 
- Атлетским клубовима 
 
 
Предмет: Стручно оспособљавање судија 
 
Поштовани, 
 
Овом приликом Вас обавештавам да ће у суботу и недељу 11/12. маја 2019. године почети први 
од четири семинара у организацији Атлетског савеза Србије који чине програм стручног 
оспособљавања за атлетске судије. 
 
Оспособљавање ће се вршити у периоду од 3 узастопна викенда (11/12. мај; 18/19. мај и 25/26. 
мај), а полазници ће семинар завршити четвртог викенда када ће бити одржано предавање 
гостујућег предавача из ИААФ-а као и полагање испита за атлетске судије. 
 
Сви полазници морају да се пријаве за курс тако што ће попунити образац који се налази у 
прилогу овог e-mail-а и уз њега послати доказ о завршеном средњем образовању или потврду 
да је полазник ученик завршне године средње школе на e-mail: ristov@serbia-athletics.org.rs 
 
Циљ програма је да се полазници оспособе за рад на такмичењима у складу са Правилником о 
дозволи за рад (Лиценцирању) атлетских судија. 
Сви полазници који успешно заврше курс и положе писмени и усмени испит стећи ће 
сертификат на основу кога могу да поднесу захтев за добијање Основне Лиценце за атлетског 
судију. 
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У наставку можете наћи опште податке о одржавању програма за 11/12. мај: 
 

МЕСТО Атлетска дворана, Булевар ослобођења бб, Београд 
ДАТУМ И ВРЕМЕ 
ПРВОГ СЕМИНАРА 

11. и 12. мај 2019. (субота и недења) 
11:00h - 15:00h (оба дана) 

ПРАВО УЧЕШЋА 

• За оспособљавање се могу пријавити ИСКЉУЧИВО полазници 
који НИСУ лиценцирани по новом програму који прописују 
Закон о спорту РС и Правилник о дозволи за рад 
(Лиценцирању) атлетских судија. 

• Сви полазници морају да имају завршено средње образовање 
или да су ученици завршне године средње школе 

ТРОШКОВИ 
СЕМИНАРА 

Трошкове семинара сноси Атлетски савез Србије. 
За све полазнике програм је бесплатан. 

ТРОШКОВИ ПУТА 
Трошкове пута сносе полазници програма или организације које 
су их делегирале 

КООРДИНАТОР 
ПРОГРАМА 

Марко Ристов, Комесар за суђење АСС 
e-mail: ristov@serbia-athletics.org.rs; моб: +381 60 1428241 

 
 
 
 
ПРИЛОЗИ: План и рограм стручног оспособљавања 
       Образац пријаве полазника курса 
 
        
 
 
 
С поштовањем, 
 
 
 
______________________               ______________________ 
Марко Ристов             Слободан Бранковић 
Комесар за суђење АСС            Директор АСС 
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