
ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ                                                                         
СТРУЧНИ ОДБОР РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ  
  
  
На седници Стручног одбора за ритмичку гимнастику, одржаној 25.12.2021. усвојен је 
допуњен:   
  
  

ПРАВИЛНИК ЗА СУДИЈЕ 
РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ 

  
  
  
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
  

ЧЛАН 1. 
Овим Правилником утврђују се дужности, права и обавезе судија, критеријуми о стицању 
судијских звања, избор судија за такмичења, дисциплинска одговорност и друге појединости 
од значаја за рад и поступање регистрованих судија ритмичке гимнастике на  такмичењима 
која организујe Стручни одбор ритмичке гимнастике Гимнастичког савеза Србије (у даљем 
тексту: СО РГ ГСС). 
  

ЧЛАН 2. 
У организованом систему такмичења и манифестацијама Гимнастичког савеза Србије (у 
даљем тексту: ГСС) могу да суде само судије регистроване за актуелну такмичарску сезону. 
Регистрација судија обавља се према Правилнику о регистрацијама ГСС.  
  

ЧЛАН 3. 
На националном нивоу судијска звања, нивое и рангове судија, критеријуме за стицање 
судијских звања, као и поступак полагања судијских испита, утврђује СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 4. 
Висину трошкова за организацију судијских семинара и испита, судијских такси, као и висину 
других новчаних надокнада за различите активности судија, утврђује СО РГ ГСС.  
  
  
II  ПРАВА,  ДУЖНОСТИ  И  ОБАВЕЗЕ  СУДИЈА  
  

ЧЛАН 5. 

Све судије, без обзира на звање и ранг, чином регистрације аутоматски стичу права и 
преузимају обавезу да своју дужност обављају у складу са свим важећим прописима ФИГ, 
ГСС и СО РГ ГСС и подлежу кодексу части гимнастичких судија.  
  

ЧЛАН 6. 
Судије су дужне да познају правилнике СО РГ ГСС и друга акта Савеза, као и да у потпуности 
владају одредбама важећег Правилника РГ 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 7. 

Судије делегиране за такмичење и обављање свог стручног рада имају право на 
одговарајућу новчану надокнаду, коју утврђује СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 8. 
Судије су дужне да увек самостално и објективно оцене вежбу такмичарке, без обзира на 
њену клупску, националну, расну или верску припадност, или неке друге карактеристике које 
могу бити личне и субјективне природе.  
  

ЧЛАН 9. 
Судије су дужне да се одазову на сваки позив СО РГ ГСС за суђење на одређеном такмичењу 
у организацији или под покровитељством СО РГ 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.  
  

ЧЛАН 10. 
Сваки регистровани судија који на позив ФИГ, УЕГ, стране гимнастичке федерације или клуба 
треба да суди, или буде на било који начин ангажован у некој другој држави, дужан је сваки 
пут да о томе информише и затражи одобрење од СО РГ ГСС.   
  

ЧЛАН 11. 
Све судије морају поштовати утврђену хијерархију судија на такмичењу и поштовати одлуке, 
надређених судија.  
На захтев одговорног судије све судије морају присуствовати сазиву, дати стручно 
аргументовано образложење своје оцене и ако је потребно, или на захтев надређеног судије 
извршити корекцију дате оцене у складу са прописаним дозвољеним распонима.  
  

ЧЛАН 12. 
Судија у току такмичења не сме без најаве и одобрења напуштати своје судијско место и не 
сме комуницирати са другим судијама, тренерима, вежбачима и публиком. Такође, није 
дозвољено да судија користи било који електронски уређај за комуникацију (телефон, 
таблет...).  
  

ЧЛАН 13. 

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, а СО РГ ГСС утврђује одговарајућу дисциплинску меру.  
  

ЧЛАН 14. 
Право је сваког судије да, у складу са Статутом и општим актима Савеза, захтев за заштиту 
својих права упути СО РГ ГСС и/или надлежном органу ГСС.  
 
 
 
 



III  СУДИЈСКИ СЕМИНАР СА ИСПИТОМ  
 
 

ЧЛАН 15. 
СО РГ ГСС планира, организује и реализује судијске семинаре са полагањем судијског испита 
за стицање, обнављање или потврђивање националних судијских звања, у складу са 
важећим међународним критеријумима и критеријумима које прописује СО РГ ГСС.  
За сваки судијски семинар СО РГ ГСС утврђује висину трошкова организације семинара и 
висину котизације за учеснике. 
 

ЧЛАН 16. 

Ни један судија, без обзира на судијско звање и ранг, не може самостално организовати и 
спроводити судијске семинаре за стицање судијских звања, без одобрења СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 17. 

Одлуку о судијама које могу да учествују на међународном ФИГ семинару, на коме се 
полаже испит за стицање звања Бреве судије, доноси СО РГ ГСС.  
Судије које положе међународни судијски испит, потврде или стекну звање међународног  
Бреве судије, нису дужне да и у земљи полажу судијски испит, али имају обавезу да на 
националном нивоу учествују у организацији семинара и испитом.  
  

ЧЛАН 18. 
Без обзира на звање и ранг, све судије које немају важећу Бреве лиценцу су дужне да 
присуствују националним судијским семинарима и полажу судијски испит.  
Судијски испит могу полагати само пунолетне особе које се на време пријаве, уплате 
одговарајућу таксу на рачун СО РГ ГСС и присуствују свим предавањима.  
  

ЧЛАН 19. 
Редовни судијски испит се организује на почетку сваког новог олимпијског циклуса и 
обавезан је за све судије, без обзира на стечено звање и ранг у претходном олимпијском 
циклусу.  
Ако за то постоји потреба, по истим критеријумима, биће организован поправни испит у року 
не краћем од 20 и не дужем од 60 дана.  
Ванредни судијски испит се може организовати када се за то укаже потреба.  
  

ЧЛАН 20. 
Предавачи и испитивачи на националним судијским семинарима могу бити само активне 
судије са највишим судијским звањем, које именује СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 21. 
Судијски испит има свој теоријски и практични део. Специфичности испита и испитних 
процедура, за сваки семинар посебно утврђује СО РГ ГСС, а у складу са начином испитивања 
на међународним семинарима.  
  

ЧЛАН 22. 

СО РГ ГСС, на предлог Судијске испитне комисије, пре одржавања семинара утврђује укупан 
фонд испитних питања из којег ће се, по одређеном поступку насумичног извлачења, 



направити избор испитних питања за полагање теоријског дела судијског испита.  
Укупан фонд питања за теоријски део испита судије добијају на почетку семинара.  
  

ЧЛАН 23. 
По завршетку судијског семинара, а најкасније у року до 7 (седам) дана, испитна комисија у 
писаној форми подноси СО РГ ГСС комплетан извештај.   
  

ЧЛАН 24. 
СО РГ ГСС о свим регистрованим судијама РГ и судијама који су полагали судијски испит води 
уредну евиденцију и чува је у документацији ГСС.  
  
 
IV  СУДИЈСКА ЗВАЊА  
  

 ЧЛАН 25. 

 1. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА II НИВОА – индивидуални програм  
 

Овo судијско звање се стиче похађањем семинара и положеним 
теоријским и практичним делом испита, према критеријумима 
које одреди СО РГ ГСС. Судије које први пут полажу испит могу да 
добију само звање судије II националног нивоа. Ако је судија који 
први пут полаже испит добио оцену која се захтева за звање 
судије I националног нивоа, после 2 (две) године може 
напредовати, при чему мора да суди на најмање 4 (четири) 
такмичења сваке године (једно такмичње подразумева једну 
такмичарску категорију). 

 
 
 2. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА II НИВОА – групне вежбе  
 

Све одредбе и захтеви важе као и за судије II нивоа – 
индивидуални програм 

 
 
 3. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА I НИВОА – индивидуални програм  
 

Ово је највише национално судијско звање које се стиче или 
обнавља похађањем семинара и положеним теоријским и 
практичним делом испита на почетку сваког новог олимпијског 
циклуса, према критеријумима које одреди СО РГ ГСС. За 
стицање права или обнављање овог звања све судије морају да 
суде на најмање 4 (четири) такмичења  сваке године (једно 
такмичење подразумева једну такмичарску категорију).  

  
 4. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА I НИВОА – групне вежбе  
 

Све одредбе и захтеви важе као и за судије I нивоа – 
индивидуални програм 



 
 5. МЕЂУНАРОДНИ  БРЕВЕ  СУДИЈА  
 

Ово судијско звање се стиче положеним судијским испитом на 
семинару под покровитељством Светске гимнастичке федерације 
(ФИГ). За стицање звања међународни Бреве судија могу да 
конкуришу само националне судије I нивоа које су:  
 • у континуитету судиле 4 (четири) године у претходном 
олимпијском циклусу;  
 • имају активно знање једног светског језика. 

 
Судије које су у претходном циклусу имале звање Бреве судије могу да се пријаве за 
продужење звања међународни Бреве судија ако су у континуитету судиле 4 (четири) године 
у претходном олимпијском циклусу и да им није изречена дисциплинска мера 
 
Уколико се пријави већи број судија од броја расположивих места, под условом да је клуб 
датог судије учествовао на сваком Апсолутном првенству Србије у току олимпијског циклуса, 
за одређивање приоритета ће се примењивати следећи критеријуми, редом: 
 

a) Судије које су и тренери, чије су такмичарке освојиле једно од прва три места на 
првенствима Србије у индивидуалном А програму у категоријама јуниорки или 
сениорки или на Апсолутном првенству Србије. 

b) Судија клуба који је боље рангиран на листи бодовања клубова на основу постигнутих 
резултата у последњој години олимпијског циклуса.  

c) Судија која дужи временски период поседује највиши судијски ниво.  
  

ЧЛАН 26. 
Судија који није судио на националним такмичењима не може напредовати, нити може 
конкурисати за учешће на семинару за стицање звања међународни Бреве судија.  
  
 
  
V  ИЗБОР СУДИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА  
  

ЧЛАН 27. 
На званичним такмичењима у организацији СО РГ ГСС могу судити само регистроване и 
квалификоване судије.  
У посебним случајевима судије за поједина такмичења именује СО РГ ГСС.  
У распису за одржавање такмичења СО РГ ГСС, по потреби може именовати и одговарајући 
број резервних судија које обавезно присуствују такмичењу уз надокнаду трошкова.  
  

ЧЛАН 28. 
Све именоване судије које су одређене да суде на такмичењу морају да се одазову на позив 
за суђење или да у најкраћем року, по објављивању листе судија, оправдају свој изостанак. У 
противном, примењују се одговарајуће дисциплинске мере.  
  

ЧЛАН 29. 



За међународна такмичења на којима учествује репрезетација Србије, суткињу која ће ићи 
на такмичење предлаже тренер најбоље индивидуалне такмичарке која учествује на датом 
такмичењу, а сагласност даје Стручни одбор. 
Када је у питању групна вежба, суткињу предлаже тренер групне вежбе, а сагласност даје 
Стручни одбор. 
 
 
VII  ВРХОВНИ СУДИЈА ТАКМИЧЕЊА    
 

ЧЛАН 30. 

СО РГ ГСС својом одлуком именује врховног судију такмичења.  
  

ЧЛАН 31. 

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 судија, 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 32. 
Врховни судија, након одржаног такмичења, дужан је да у року до 3 (три) дана, поднесе СО 
РГ ГСС свој извештај са оценом квалитета суђења.  
По потреби, посебан комисијски тим судија које одреди СО РГ ГСС врши стручну анализу 
суђења протеклог такмичења и о томе подноси извештај СО РГ ГСС.  
Овакве анализе су обавезне и у случају писаног приговора клуба који уплати прописану таксу 
за посебну анализу суђења. Поступак и рокове у оваквим случајевима утврђује СО РГ ГСС и о 
томе обавештава клуб који је упутио приговор.  
 
 
  
VIII  ПРЕКРШАЈИ СУДИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА  
  

ЧЛАН 33. 
У прекршаје судијских процедура који се обавезно кажњавају, спадају: 
 

• непридржавање Правилника за суђење и овог Правилника  
• непоступање у духу спортске етике и судијског кодекса части  
• евидентно тенденциозно суђење, засновано на личним интересима  
• пречесто одступање од дозвољених распона оцена  
• непоштовање и/или непридржавање инструкција контролног судије, инструкција 

врховног судије, руководиоца такмичења или одлука руководства такмичења   
• неспортско и недолично понашање на такмичењу (састанци су део такмичења)  
• непристојан и неприкладан начин комуникације, или изазивање конфликата  
• 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, такмичарима, тренерима, 
спортским радницима, клубовима или гимнастичкој организацији   



• демонстративно и/или самовољно напуштање такмичења  
• често неоправдано кашњење, одсуствовање или неодазивање на позиве за учешћа у 

акцијама СО РГ ГСС (састанци, семинари, такмичења, анализе ...)  
• ношење непрописне судијске одеће у званичној функцији на такмичењу  
• самостално организовање судијских семинара у земљи или иностранству, без знања и 

одобрења СО РГ ГСС. 
  
  
IX  КАЗНЕНЕ МЕРЕ  
  

ЧЛАН 34. 

Казнене мере према несавесним судијама, зависно од тежине учињеног прекршаја, 
примењују се на такмичењу, или након такмичења у случају грубог кршења норми и правила 
понашања судија утврђених овим Правилником.  
  

ЧЛАН 35. 
На такмичењу одлуку о изрицању одговарајуће казне према несавесном судији доноси 
Руководство такмичења. Кажњени судија може СО РГ ГСС накнадно, у писаној форми и у 
року до 3 (три) дана након одржаног такмичења, да уложи приговор на изречену меру, али 
је она на самом такмичењу извршна и обавезујућа.  
Изречена казнена мера уноси се у званични извештај са такмичења.  
  

ЧЛАН 36. 
Казнене мере које се могу изрећи на такмичењима су: 
 

1. Усмена опомена изриче се са јасним кратким образложењем учињеног прекршаја и 
упозорењем о могућој примени оштрије казнене мере, ако судија настави са 
кршењем утврђених правила.  

2. Јавна опомена са наглашеним показивањем жутог картона изриче се без претходног 
упозорења, без образложења и расправа са судијом који, и поред претходно 
изречене усмене опомене, и даље наставља са кршењем утврђених правила. Уместо 
жутог картона јавну опомену несавесном судији могуће је изрећи и путем разгласа, 
као последњу опомену пред искључење са такмичења.  

3. Искључење са такмичења се примењује као крајња казнена мера за несавесног судију 
који и поред претходно изречених казнених мера упозорења и даље упорно наставља 
са кршењем утврђених правила.   

 
ЧЛАН 37. 

Према несавесним судијама СО РГ ГСС може изрећи једну од следећих казнених мера: 
 

• Јавна опомена  
• Новчана казна у максималном износу од 10.000 динара и забрана суђења на 6 месеци 

у земљи и иностранству, од тренутка изрицања казне  
• Одузимање судијског звања и поновно полагање судијског испита  
• Трајна забрана суђења, изриче се у драстичним случајевима поновљених судијских 

прекршаја и у случајевима потпуног игнорисања одлука СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 38. 



Казнена мера мора бити изречена у писаној форми одлуке СО РГ ГСС са кратким 
образложењем околности на основу којих је донета.  
Изречена казнена мера постаје правоснажна даном доношења одлуке, без обзира на 
могућност евентуалне жалбе или отварања даље арбитражне процедуре.  
  

ЧЛАН 39. 

О изреченој казненој мери обавезно се обавештава судија којем је она изречена, све 
регистроване судије РГ, сви клубови ритмичке гимнастике и органи Савеза.  
Казна која је изречена уписује се у документацију о судијама.  
  

ЧЛАН 40. 

У току трајања изречене дисциплинске мере, судија не може бити званични представник 
клуба на такмичењима у ритмичкој гимнастици, нити члан одговарајућих стручних органа и 
тела Савеза.  
  
 
X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
  

ЧЛАН 41. 
Непоштовање и непознавање одредби овог Правилника не ослобађа од одговорности 
регистроване судије.  
  

ЧЛАН 42. 
Право тумачења, измена и допуна овог Правилника има СО РГ ГСС.  
  

ЧЛАН 43. 
Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2022. 
 
 
  
  

КОДЕКС ГИМНАСТИЧКИХ СУДИЈА 
  
ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ  
ДА ЋУ УВЕК СУДИТИ САМОСТАЛНО,  
ОБЈЕКТИВНО И НЕПРИСТРАСНО,  
ДА ЋУ СЕ УВЕК ДОСЛЕДНО  
ПРИДРЖАВАТИ ПРАВИЛА ЗА СУДИЈЕ  
И 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!  

  


