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У складу са чланом 45. Статута Гимнастичког савеза Србије, 11. априла 2018.  године Управни 
одбор Гимнастичког савеза Србије, донео је: 
 

СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се дужности, права и обавезе судија, критеријуми о стицању 
судијских звања, избор судија за гимнастичка такмичења, дисциплинска одговорност и друге 
појединости од значаја за рад и поступање регистрованих судија Гимнастичког савеза  Србије  
(удаљем тексту: ГСС) и суђења на гимнастичким такмичењима. 
 

Члан 2. 
ГСС ће свим судијама обезбедити једнака права и услове напредовања, а најбољима 
омогућити бржу проходност напредовања. 
 

Члан 3. 
У организованом систему такмичења и манифестацијама ГСС могу да суде само судије које су у 
ГСС регистроване за актуелни олимпијски циклус. 
 

Члан 4. 
Судије су дужне да, самостално или путем својих клубова обаве регистрацију у ГСС, у складу са 
Регистрционим правилником. 
 

Члан 5. 
Висину трошкова за организацију судијских семинара и испита, судијских такси, као и висину 
других новчаних надокнада за различите активности судија, утврђује Управни одбор ГСС 
(удаљем тексту: УО ГСС) 
 

II  СУДИЈСКА  КОМИСИЈА 
 

Члан 6. 
СО одговарајућег гимнастичког спорта, као посебно стручно тело, формира своју судијску 
комисију (у даљем тексту: СК) из реда регистрованих судија са највишим судијским звањем и 
искуством, са циљем да у потпуности брине о свим сегментима проблематике судија и суђења 
на такмичењима и контролише поштовање одредби овог Правилника. 
 

Члан 7. 
СК броји најмање 3 (три), а највише 5 (пет) чланова. 
Председника СК именује надлежни СО.  
Надлежни СО именује чланове СК на предлог председника СК. 
Чланови СК су по правилу судије са нјвишом категоријом у текућем олимпијском циклусу. 

 
Члан 8. 

Рад и ангажман чланова СК је добровољан и волонтерски. 
За одређене активности у оквиру СК могуће је остварити новчану надокнаду (превођење 
литературе, хонорари за реализацију семинара, итд.), о чему одлуку доноси Управни одбор 
ГСС. 
 
 



  

Члан 9. 
Делокруг рада  СК: 

- окупља и организује све регистроване судије свог гимнастичког спорта; 

- прослеђује све потребне информације од значаја за судије и суђење; 

- прати новине и измене Правилника за суђење и прослеђује информације издате од ФИГ 
или УЕГ које су од значаја за судије и суђење; 

- предлаже свом СО организацију и реализују судијских семинара са полагањем судијског 
испита; 

- води евиденцију свих судија, прати њихов рад и напредовање; 

- предлаже судије за поједина такмичења; 

- брине о ефикасности и квалитету суђења на такмичењима; 

- периодично или након сваког такмичења, анализира квалитет суђења,  

- на основу ранг листе утврђује судије за наредна такмичења; 

- предлаже СО врховног судију такмичења; 

- предлаже СО судије за међународна такмичења; 

- предлаже СО судије за учешће на међународним семинарима и стицање звања 
међународног “бревет” судије; 

- помаже СО у свим сегментима који стоје у вези суђења и вредновања квалитета 
такмичара/ки; 

- предлаже СО форму и изглед судијске легитимације; 

- према несавесним судијама предузима одговарајуће казнене мере;  

- најквалитетније судије предлаже за годишње и јубиларне награде; 

- на крају године обавезно подноси извештај надлежном СО са коначном ранг листом судија 
за протеклу такмичарску сезону.  
 

Члан 10. 
Седнице сазива председник СК по потреби, а најмање 2 (два) пута годишње, пре почетка 
такмичaрских сезона. 
Председник, или изабрани представник, присуствује седницама СО и УО по потреби. 
 
 

III  ПРАВА,  ДУЖНОСТИ  И  ОБАВЕЗЕ  СУДИЈА 
 

Члан 11. 
Све судије, без обзира на звање и ранг, регистрацијом у ГСС обавезују се да ће своју дужност 
обављати у складу са свим важећим прописима ГСС. 
Регистрацијом у ГСС судије подлежу кодексу части гимнастичких судија. 
 

Члан 12. 
Судије делегиране за такмичење и обављање свог стручног рада, имају право на судијску таксу 
и путне трошкове. зависно од ранга и дужности коју обављају на одређеном такмичењу. 

 
Члан 13. 

Најквалитетније судије ГСС стичу право напредовања у стицању судијских звања, али и одласка 
у иностранство, на даље усавршавање. 



  

Најквалитетније судије стичу право кандидатуре за годишњу награду и јубиларна признања 
ГСС. 

 
Члан 14. 

Судије су дужне да свој посао обављају часно и непристрасно у складу са важећим Правилима 
ФИГ и прописима ГСС . 

Члан 15. 
Регистроване судије су дужне да се у свакој прилици придржавају спортске етике и да се 
према свим учесницима такмичења понашају фер и коректно. Да се увек понашају учтиво, 
културно, са достојанством и међусобним уважавањем, поштујући право на другачије 
мишљење. 
 

Члан 16. 
Судије су дужне да у потпуности владају одредбама важећег Правилника за суђење, да буду 
упознате са његовим изменама и допунама и да стално раде на усавршавању својих 
практичних способности за објективно и ефикасно суђење.  
 

Члан 17. 
Судије су дужне да самостално, објективно и непристрасно оцене вежбу сваког такмичара/ке, 
у складу са важећим Правилником за суђење. 
 

Члан 18. 
Судије су дужне да се одазову на сваки позив СК за суђење на одређеном такмичењу у 
организацији или под покровитељством ГСС, да учествују у организацији и реализацији 
такмичења, семинара, трибина и других акција, послова или задатака у вези са суђењем. У 
случају спречености, дужност судије је да се на време јави и оправда свој изостанак. У 
противном, примењују се дисциплинске мере.  
 

Члан 19. 
Без обзира на звање и ранг, све судије су дужне да присуствују судијским семинарима и 
полажу испит за стицање лиценце за сваки олимпијски циклус. 
 

Члан 20. 
У случају да на позив стране гимнастичке федерације судија треба да суди у некој другој 
земљи, дужан је да о томе сваки пут информише своју СК и надлежни СО. 
 

Члан 21. 
Судије именоване за одређено такмичење дужне су да буду присутне на састанку судија, који 
се заказује најмање један сат пре почетка такмичења. 
 

Члан 22. 
Све судије морају поштовати утврђену хијерархију судија на такмичењу и поштовати одлуке, 
наредбе, препоруке или упутства надређених судија које су у складу са важећим ФИГ 
правилима. 
 

Члан 23. 
Судија у току такмичења не сме без најаве и одобрења напуштати своје судијско место и не 
сме комуницирати са тренерима, вежбачима и публиком. 
 

Члан 24. 
Све судије морају бити прописно одевене.  



  

У случају да је одећа неког судије упадљиво различита од прописане, такав судија неће моћи 
да учествује у суђењу и против њега се покреће дисциплински поступак. 
 

Члан 25. 
Дужност судија је да све своје личне интересе подреде општим интересима ГСС. 
 

Члан 26. 
Право је сваког судије да, у складу са Статутом и општим актима Савеза, захтев за заштиту 
својих права упути УО ГСС. 
 

IV  СУДИЈСКИ СЕМИНАР СА ИСПИТОМ 
 

Члан 27. 
Надлежни СО ГСС у сарадњи са СК, планира, организује и реализује судијске семинаре са 
полагањем судијског испита, за стицање, обнављање или потврђивање судијских звања, у 
складу са важећим међународним критеријумима и критеријумима о стицању одговарајућих 
судијских звања прописаних овим Правилником. 
 

Члан 28. 

А судијски испит  

се организује на почетку сваког новог олимпијског циклуса и обавезан је за све судије, без 
обзира на претходно стечено звање и ранг. 

Ако за то постоји потреба, по истим критеријумима, биће организован поправни испит у року 
не краћем од 20 и не дужем од 60 дана. 

Б судијски испит 

се организује на половини сваког олимпијског циклуса за судије које желе да напредују и 
остваре виши национални ранг и, као обавезан, за све судије које у протеклом периоду не 
остваре позитивну оцену суђења. 

Ванредни судијски испит се може организовати када се за то укаже потреба. 

За  Б судијски испит и ванредни судијски испит нема накнадних поправних испита. 
 

Члан 29. 
Судије које, на почетку новог олимпијског циклуса, у иностранству стекну звање међународни 
„бревет“  судија, нису дужне да и у земљи полажу судијски испит. 
 

Члан 30. 
Уколико судија није обновио лиценцу за текући олимпијски циклус, нема право да суди у том 
периоду.  
Уколико у наредном олимпијском циклусу обнови лиценцу, примењује се правило спуштања 
за по један ниво звања наниже, у односу на судијско звање и ниво који је имао.  
Судија који у два узастопна олимпијска циклуса није полагао судијски испит, третираће се као 
судија без судијског звања. 
 

Члан 31. 
Предавачи и испитивачи на судијском семинару могу бити само активне судије са највишим 
судијским звањем, које именује надлежни СО, на предлог СК. 
 

 
 



  

Члан 32. 
Судијски испит могу полагати све  особе које имају завршену средњу школу, које се на време 
пријаве, уплате одговарајућу таксу на рачун ГСС и одслушају сва предвиђена предавања. 
Испиту могу приступити и особе које не испуњавају услов у погледу образовања, с тим да им 
лиценца важи од дана испуњавања овог услова. 
 

Члан 33. 
Судијски испит има свој теоријски и практични део. Специфичности испита и испитних 
процедура, за сваки семинар посебно утврђују надлежни СО и СК, а у складу са одредбама 
ФИГ и начином испитивања на међународним семинарима. 
 

Члан 34. 
По завршетку судијског семинара, најкасније у року од 7 (седам) дана, СО и СК надлежног 
гимнастичког спорта, дужни су да у писаној форми поднесу комплетан извештај УО ГСС.  
 

Члан 35. 
СО ГСС надлежног гимнастичког спорта, сваком кандидату који је положио судијски испит, 
издаје Потврду о положеном судијском испиту, у којој се уписује оцена коју је кандидат 
остварио на испиту, стечено судијско звање и остали релевантни подаци. 
Потврда о положеном судијском испиту је обавезни документ који треба приложити за прву 
регистрацију судије и при регистрацији судија ГСС за нови олимпијски циклус. 
 
 

V  СУДИЈСКА  ЗВАЊА  
 

Члан 36. 

МЕЂУНАРОДНИ "БРЕВЕТ" СУДИЈА  је звање које се стиче похађањем међународних, 
интернационалних или интерконтиненталних семинара под покровитељством Светске 
гимнастичке федерације (ФИГ), односно положеним судијским испитом, по важећим 
међународним стандардима. За учешће на семинару са полагањем испита за стицање звања 
међународни "Бревет" судија, могу конкурисати само судије са највишим националним 
звањем, које су квалитетно судиле у претходном олимпијском циклусу, које имају активно 
знање једног светског језика и предложене су од стране надлежног СО и СК. У оквиру овог 
звања постоје четири (4) категорије у складу са ФИГ правилима за судије. 

 
Члан 37. 

НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА је звање које се стиче похађањем семинара и положеним теоријским и 
практичним делом испита.  У оквиру овог звања постоје категорије које утврђују надлежни СО 
и СК и налазе се у прилогу овог Правилника. 

 
Члан 38. 

Судије могу напредовати после 2 (две) године, полагањем Б судијског испита, или након 4 
(четири) године, полагањем  А судијског испита,  ако у претходном периоду остваре позитивну 
оцену суђења на најмање 4 (четири) такмичења. 
 

Члан 39. 
Уколико судија није испунио одговарајуће захтеве или ако у опште није судио, надлежни СО и 
СК могу донети одлуку да судија остаје на истом нивоу или о спуштању за један ниво судијског 
звања наниже. 
 



  

VI  ИЗБОР СУДИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 40. 
На званичним такмичењима ГСС могу судити само регистроване и судије са адекватном 
категоријом. Листа ових судија налази се на званичном сајту ГСС. 
 

Члан 41. 
Судије за поједина такмичења именује надлежни СО, на предлог СК. 
У распису за одржавање такмичења, надлежни СО између осталог, именује и довољан број 
резервних судија. 
 

VII  ВРХОВНИ СУДИЈА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 42. 
Врховни судија такмичења бира се из реда судија са највишим судијским звањем.   
Надлежни СО својом одлуком именује врховног судију такмичења, на предлог СК. 
 

Члан 43. 
Врховни судија такмичења, заједно са руководиоцем такмичења и техничким делегатом, 
одговора за спровођење такмичења по утврђеним пропозицијама и сатници, руководи 
састанком судија, прати оцењивање и рад судијских комисија, надгледа одвијање такмичења 
и реагује на евентуалне неправилности, по потреби тумачи одредбе Правилника о суђењу и 
овог Правилника и изриче казнене мере несавесним судијама. 
 

Члан 44. 
Врховни судија, након такмичења, у року до 3 (три) дана, заједно са руководиоцем такмичења 
и техничким делегатом, подноси надлежном СО извештај о реализованом такмичењу. 
Заједно са члановима СК, по потреби, врши анализу суђења одређених такмичења и о томе 
подноси извештај надлежном СО. 
 

VIII  ПРЕКРШАЈИ СУДИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА 
 

Члан 45. 

У прекршаје судијских процедура, који се обавезно кажњавају, спадају: 

- непридржавање ФИГ Правилника за суђење и овог Правилника; 

- непоступање у духу спортске етике и судијског кодекса части; 

- евидентно тенденциозно суђење засновано на личним предрасудама; 

- непоштовање и/или непридржавање инструкција контролног судије, инструкција врховног 
судије, руководиоца такмичења или одлука руководства такмичења;  

- неспортско и недолично понашање на такмичењу или на судијским састанцима; 

- непристојан и неприкладан начин комуникације или изазивање конфликата уношењем 
личних проблема у међусобне односе; 

- непридржавање церемонијала отварања- затварања такмичења или проглашења резултата 
такмичара; 

- неоправдан изостанак или неоправдано кашњење на такмичење; 



  

- јавна вербална или невербална комуникација са тренерима и/или публиком; 

- јавно коментарисање, критиковање или изношење неоснованих компромитујућих 
квалификација и дискредитација о другим судијама;  

- демонстративно и самовољно напуштање такмичења; 

- често одсуствовање или неодазивање на позиве за учешћа у акцијама надлежног СО и СК 
(састанци, семинари, такмичења); 

- непрописна судијска одећа. 
 

IX  КАЗНЕНЕ  МЕРЕ 
 

Члан 46. 
Казнене мере према несавесним судијама, зависно од тежине учињеног прекршаја, примењују 
се на такмичењима, али и у свим другим ситуацијама које стоје у вези или се односе на грубо 
кршење норми и правила понашања судија утврђених овим Правилником. 
 

Члан 47. 
Казнене мере изречене на такмичењима обавезно се уносе у извештај са такмичења и садрже 
кратак опис догађаја због којег су изречене. 

Казнене мере, од стране врховног судије такмичења, које се могу изрећи на такмичењима су:  

1. Усмена опомена за било који облик прекршаја изриче се обавезно уз присуство 
руководиоца такмичења са јасним образложењем прекршаја и упозорењем на могуће 
даље последице, ако се учињени прекршај понови; 

2. Јавна опомена изриче се након претходно изречене усмене опомене, уз претходну 
консултацију са руководством такмичења, али без претходног упозорења и расправа 
са судијом који понавља прекршај због којег је већ упозорен; 

3. Искључење са такмичења се примењује као крајња казнена мера за несавесног судију, 
који и поред претходно наведених и изречених упозорења и даље упорно крши 
одредбе овог Правилника. Ова се мера изриче као заједничка одлука руководства 
такмичења и обавезно подразумева покретање дисциплинског поступка против 
несавесног судије. 

 
Члан 48. 

Арбитражу, у свим случајевима покретања дисциплинских поступака против несавесних 
судија, именује УО ГСС од неутралних стручних лица, компетентних за решавање конкретне 
проблематике у одговарајућем гимнастичком спорту. Арбитража ради у саставу од најмање 3 
члана и руководи се одредбама Статута ГСС, овог Правилника, Дисциплинског правилника и 
других општих аката ГСС. Свој образложен, недвосмислен и прецизан став арбитражна 
комисија у писаној форми предлога упућује на разматрање УО ГСС, који доноси коначну 
одлуку. 
 

Члан 49. 
Узимајући у обзир све релевантне чињенице, арбитража може предложити УО ГСС изрицање 
следећих казни: 

- Забрана суђења на одређено време, а најмање на 6 месеци, а највише до годину дана; 

- Одузимање судијског звања, спуштањем за најмање један ниво; 



  

- Одузимање права полагања судијског испита за стицање вишег судијског звања на 
националним и/или међународним судијским семинарима; 

- Трајна забрана суђења, изриче се у драстичним случајевима поновљених судијских 
прекршаја и у случајевима потпуног непоштовања одлука УО ГСС. 

 
Члан 50. 

Казна која је изречена одлуком УО ГСС уписује се у судијску легитимацију и уноси у 
документацију о судијама. 
 

Члан 51. 
У току трајања дисциплинског поступка пред арбитражом ГСС или у току трајања изречене 
дисциплинске мере, судија ни на један други начин не може бити укључен у рад органа и 
радна тела ГСС или бити званични представник клуба на такмичењима у организацији или под 
покровитељством ГСС. 
 

X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 52. 
Непоштовање одредби овог Правилника од стране клубова или појединаца, чланова ГСС, 
повлачи дисциплинску одговорност. 
 

Члан 53. 
Право тумачења овог Правилника има УО ГСС и СО одређеног гимнастичког спорта. 
 

Члан 54. 
Измене и допуне овог Правилника се врше по поступку по којем је донет. 
 

Члан 55. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране УО ГСС, а почиње да се примењује од 
такмичарске сезоне 2018. године. 
 
 
 
                                                                                                                              Председник  
                                                                                                            Гимнастичког Савеза Србије                                                                                   
         Александра Ристић 

 
 
 

КОДЕКС ГИМНАСТИЧКИХ СУДИЈА 

 

Обавезујем се да ћу увек судити самостално,објективно и непристрасно, да ћу се увек 
доследно придржавати правила за судијеи важећег правилника за суђење, да ћу све спортисте 
третирати подједнако без обзира на њихову клубску, културну, верску, расну или националну 
припадност, да ћу се увек залагати за очување хуманих и моралних вредности у спорту, да ћу у 
свакој прилици бранити углед и доприносити општем просперитету и напретку свог 
гимнастичког спорта, а на међународним такмичењима часно представљати своју земљу! 

 
    

 



  

ПРИЛОГ – НАЦИОНАЛНЕ СУДИЈЕ/КАТЕГОРИЈЕ 
 
 
 

МУШКА СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 
КАТЕГОРИЈЕ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ЗВАЊА И ПОЗИЦИЈЕ У КОМИСИЈАМА 

 

 

Међународна 
такмичења -

сениори 

Међународна 
такмичења - 

јуниори кадети 

Првенство 
Србије и 

Куп Србије 
ПГЛ Србије Регион Ц програм 

I категорија * * Д1 Д1 Д1 Д1 

II категорија  * Д2 и Е Д1 Д1 Д1 

III категорија   Е Е Д и Е Д и Е 

IV категорија    Е Е Д и Е 

V категорија      Д И Е 

 
 

ЖЕНСКА СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 
КАТЕГОРИЈЕ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ЗВАЊА И ПОЗИЦИЈЕ У КОМИСИЈАМА 

 

 

Међународна 
такмичења -

сениори 

Међународна 
такмичења - 

јуниори кадети 
А програм ПГЛ Србије Б програм Ц програм 

I категорија * * Д/Е Д/Е Д/Е  

II категорија  * Д/Е Д/Е Д/Е Д/Е 

III категорија   Е Е Д/Е Д/Е 

IV категорија   Е Е Е Д/Е 

Ц лиценца      Е 

 
 


