
ATnETCKT4 CABE3 CF6{/JE 
l

EEorPAg, cip€xnH,uhd 6aHa 73€ fGl OlTon.(r30rlt)ror606, 
4X.;;:l 

. 
*t,

Ha ocnoay 'rr.l00 cr.2 r.l3 3aroua o cnopry (,,cn. ruracrurc pc",6p. 10/2016), ur.4g flpaaranura
o HoMeHKJrarypr.t cnoprcKrrx 3aHHMaH,a H 3BaH,a (,,Cr.macHlr pC,, 6p,712013) u .rr,46 cr.l r.3 

:craryra Arrercror caaesa cp6uje, vnpaauu og6op Auercror cisesa cp6raje, na ceAHr.rql.l
o4pxanoj 11.12.2019,rog. ycrojuo je ,r3MeHe u AonyHe, oAHocHo npeuaruhen rencr-

trPABmJrHrLK O AOsBOrm 3A PAA
(JrHrIEHrlr,rPAIsy)

ATJIETCKI,IX CYATIJA
o[rrrTE OAPEAEE

rl.rrau 1.
(paa cyguja y amernqra)

(l) Oaun'r fIpanunHHKoM peryJlutue ce AenoBame arJlercKux cyanja, Kao r{ Kprrrepujyrurra 3a crgrrarf,e
rLlrxoBor npaBa IIa paA y oOlacru arnerl,rKe cyl;en e Ha arJleluKl4M ,r,aKMr4qe151aMa Ha
repr.rrop uju P enydlurce Cpduje,

(2) CrpyqHI4 paA - cyfeme y arnerl4tlu, Mory o6asJbarn caMo arJrercKe cyar.rje rcoje ncililr1;aBEy
ycnoBe npe4uufeHe 3arcoHoM o cnopry PC ra noce4yjy Ao3Bony 3a paA (nnqeHqy) npeanu\euS,
oBHM npaBHnHHKOM UIUtU npaBHnHua ATJIercKor caBe3a Cp6uje.

(3) CrpyrrHn paA - cylene y arnerr{rlu Mory Aa o6asJbajy car'ro nuua xoju nrr,rajy o4roaapajyhe
o6pasonarse HJII4 o4ronapajyhH nueo ocroco6neuocrn y o6nacru Susur{Kor BacrHTaBa H crropra,
rpoilI4caHe 3axouoM o cnopry u fIpanuJIHHKoM o HoMeHKnarypt{ cfloprcKrax 3aHr,rM ar1a v 3Barba
Peny6nrnrce Cp6uje.

rl.nau 2.
(arlercru cryrrmaK - arJrercKu cyaraja)

(l) ATneTcKu crpyqmar rcojv o6aeJla cyler+e y arnerlrrrrd (y AiubeM reKcry: arJrercK1a cyauja) je
nurle xoje uua:

l. o4ronapajyhe o6pasoBarbe,
2. o4ronapajyhu HHBo crpyrrHe ocnoco6JbeHocru creqeH y cKnaAy ca 3axouou,

fIpanulHI,IKoM o HoMeHKJT aryptr croprcKr{x 3aHHM arsa H 3Barba Peny6luxe Cp6uje u
OBI'IM fIIasHrHHKoM ulunu ilpaBtrnvtl4a CsercKe arirervKe , kr

3. KoMe je rpe oApx(aBarba croprcKor raKMr{qema yrnpf eua onruTa 3ApaBcrBeHa
cnoco6Hocr 3a o6aeJbarLe cloprcKux aKTHBHocrr,I, oAHocHo AeJrarHocru.

(2) Hauuu, Bpc1e, o6uu H poKoBI,I y xojnr'ra ce cnpoBoAe 3ApaBcrBeHr{ npelneArr arnercxnx cygraja
Ia3 cr. I t.3 oBor qJIaHa cropa3yMHo nponacyjy MI4HHcrap HaAnexaH sa rociroBe 3ApaB rba rI
MuHl.rorap oMnaAr{He kr cnopra PC.

rfraH 3.
(pasnpcraBame arJrercKr.r x cy gujaa)

(1) Arnercrce cy4rEje ce pa3BpcraBajy y cKnaAy ca flpanumruKoM o HoMeHKrrarypr4 3BarLa vr

3aHuMHrLa y cropry Peny6rruKe Cp6uje.



Члан 4. 

(стручни рад у атлетици) 

(1) Стручни рад  у атлетици – атлетско суђење, у смислу Закона о спорту РС и овог Правилника, 

посебно обухвата: 

1. извођење суђења на такмичењу у атлетици према званичним правилима и/или

пропозицијама такмичења;

2. учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване

Члан 5. 

(обавеза перманентног образовања) 

(1) Атлетски савез Србије утврђују обавезу образовања, стручног оспособљавања и 

 усавршавања атлетских судија и обезбеђују услове за остваривање тих потреба. 

Члан 6. 

(стручно усавршавање) 

(1) Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања, које обухвата 

континуирану едукацију током судијског 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 усваја 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), а на предлог Комесара за суђење АСС. 

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 Атлетског савеза 

Србије. 

(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. 

(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/или иностранству (кроз семинаре, клинике, учешће

на такмичењима и сл.)

(5) Дозвола за рад (лиценца) издата спортском судији од стране Светске Атлетике или 

Европске Атлетике 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 бодова 

стручног усавршавања у складу са планом и програмом Стручног савета АСС, и ако 

је у том периоду стекао одговарајуће стручно искуство. 

(3) У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног става овог 

члана, поједине активности стручног усавршавања вреднују се на следећи начин: 

1. Предавање на међународном семинару за атлетске судије у организацији

Светске атлетике, Европске атлетике или Атлетског савеза Србије – 15 бодова

2. Учешће на међународном семинару за атлетске судије у организацији Светске

атлетике, Европске атлетике или Атлетског савеза Србије – 10 бодова

3. Предавање на семинару или стручној трибини за атлетске судије

организованој од стране Атлетског савеза Србије или Заједнице организације

атлеских судија Србије – 10 бодова,

4. Учешће на семинару или стручној трибини за атлетске судије организованоj

од стране Атлетског савеза Србије или Заједнице организације атлеских судија

Србије – 5 бодова,



 
5. Објављивање стручних радова из области атлетског суђења у стручним 

спортским публикацијама или вршење рецензије Правила за атлетска 

такмичења – 5 бода. 

 

6. Учешће на семинару или стручној трибини за атлетске судије организованоj 

од стране националне организације атлеских судија Србије или другог правног 

спортског лица уз претходно одобрење Атлетског савеза Србије (Комисије за 

лиценцирање атлетских судија АСС) – 3 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.  

 

Члан 10. 
(врсте лиценци) 

 

(1) Овим Правилником су за атлетске судије 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  Комесар за атлетско суђење АСС ће покренути 

поступак пред дисцилинском комисијом Атлетског Савеза Србије и поднети пријаву 

надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства.    

 

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; 

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: 

 

1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са 

Правилима за атлетска такмичења Атлетског савеза Србије или Пропозицијама 

такмиченња, и то на такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван 

стадиона, изузев обављања функције Шефа судије или Главног судије на 

такмичењу. 

2. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или 

међународним атлетским такмичењима. 

 

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 (услов за похађање курса и полагање 

испита јесу 3 (три) године проведене у статусу Атлетског судије (основна Лиценца) 

или 1  (једна) година проведена у статусу Атлетског судије (основна Лиценца) и 

минимум 20 суђења у тој години) 

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

чему је у просеку остварио 5 суђења годишње (или 150 сати суђења у периоду од 6 

(шест) континуираних година; 

4. да није прекршио етички кодекс атлетских судија АСС; 

5. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, 

односно делатности; 

6. 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 национална организација 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) 

 

(5)  Важећа национална лиценца II  атлетском судији омогућава да на атлетским такмичењима 

на територији Републике Србије обавља следеће послове: 



 
 

1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са 

Правилима за атлетска такмичења Атлетског савеза Србије или Пропозицијама 

такмиченња, и то на такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван 

стадиона. 

2. обавља дужност главног судије само на такмичењима која су испод националнног 

ранга (регионална такмичења, школска такмичења, клубски митинзи...) 

3. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или 

међународним атлетским такмичењима. 

 

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 III нивоа (услов за похађање курса и полагање 

испита јесу 3 (три) године проведене у статусу Националног судије II (Национална 

Лиценца II) или 1  (једна) година проведена у статусу Националног судије II 

(Национална Лиценца II) и минимум 30 суђења у тој години) 

3. минимум 6 (шест) година активног судијског стажа у звању – Национални судија II 

при чему је у просеку остварио 10 суђења годишње (или 300 сати суђења у периоду 

од 6 (шест) континуираних година); 

4. утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, 

односно делатности; 

5. да није прекршио етички кодекс атлетских судија АСС; 

6. 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 Атлетског савеза 

Србије и Пропозиција такмичења; 

3. допринос унапређењу суђења на националним и међународним атлетским 

такмичењима. 

 

(3) Потврду о дужини активног судијског стажа издаје национална организација 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: 

 



 
1. обавља дужност атлетског судије на атлетским такмичењима у складу са 

Правилима за атлетска такмичења Атлетског савеза Србије или Пропозицијама 

такмиченња, и то на такмичењима која се одржавају на стази, у дворани или ван 

стадиона. 

2. обавља дужност шефа судија на атлетском такмичењу; 

3. обавља дужност главног судије  

4. буде председник или члан Врховне судијске комисије; 

5. буде инструктор за обуку кандидата за атлетског судију; 

6. буде судијски делегат АСС на атлетским такмичењима; 

7. обавља и друге поверене послове одговорног лица на званичним националним или 

међународним атлетским такмичењима. 

 

Члан 17. 

(посебне лиценце међународних судија за ходање, судије стартере,судије за фото финиш и 

судије за видео мерење) 

 

(1) Посебне лиценце се односе на лиценце за  међународне судије које издаје Светска 

атлетика или Европска Атлетика у складу са својим планом и програмом. 

 

(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 да се пројаве Атлетском савезу Србије (Комесару 

за суђење АСС) искључиво преко матичне судијске организације или Заједнице 

организација атлетских судија Србије. 

 

(3) Комесар за суђење АСС у складу са планом и програмом стручног оспособљавања 

атлетских судија АСС 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. 

 

(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 националне организације 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 судија) 

 

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

следеће: 

 

1. захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу; 

2. две фотографије (као за личну карту); 

3. доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена 

диплома или уверење); 

4. доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун АСС 

(уплатница или извод из банке); 

5. друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте 

лиценце која се тражи.  

 

(2) Комплетну документацију за лиценцираног атлетског судију прописану овим 

Правилником, кандидат 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 кнацеларији АСС лично или преко 

матичне судијске организације. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Дозвола за рад (лиценца)  налази се у пластифицираном заштитном омоту. 

Различити нивои лиценци атлетских судија штампају се  на различито тонираним 

подлогама и то: 

 

1. основна лиценца (атлетски судија) – бела подлога са црним словима 

2. национална лиценца II (национални атлетски судија II) – плава подлога са белим 

словима   

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

словима 

 

(2) Дозвола за рад атлетског судије обавезно садржи: 

 

1. име  и визуелни знак: Атлетски савез Србије,  

2. назив лиценце 

3. име и презиме атлетског судије, 

4. број дозволе за рад, 

5. датум издавања, 

6. рок важења, 

7. место за фотографију атлетског судије, 

8. потпис лица овлашћеног за заступање АСС, 

9. печат АСС. 

 

(3) Изглед посебне лиценце међународног атлетског судије прописује надлежна   међународна 

атлетска федерација – Светска атлетика или Европска Атлетика 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;

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. 

(надлежност решавања спорних ситуација и правоснажност правилника) 

(1) Поступци издавања или обнављања који су већ започети, завршиће се по одредбама 

Правилника који је повољнији за кандидата. 

(2) Све спорне ситуације између две седнице УО АСС, решаваће  Комисије за лиценцирање 

АСС уз консултације са  законским заступником АСС.  

(3) 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 дозволи за рад 

(лиценцирању) атлетских судија који је усвојио УО АСС на седници одржаној 

20.12.2017.год. 
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