На основу члана 28. и члана 100. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник РС
„бр. 10/16), члана 37. и члана 59. Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди
фитнес и аеробик, Управни одбор на седници одржаној17.09.2016.године усвојио је
ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА ЗА РАД СУДИЈАМА У БОДИ БИЛДИНГУ И
ФИТНЕСУ - СУДИЈСКИХ ЛИЦЕНЦИ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови под којима се издаје дозвола за рад судијама у
боди билдингу и фитнесу (у даљем тексту - лиценци) на територији Републике Србије.
Члан 2.
У складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник
РС „бр. 7/13) члана 50. и члана 51. Прописана су судијска звања и начин стицања
судијских звања:
Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу:
1. спортски судија;
2. национални спортски судија;
3. међународни спортски судија.
За стицање звања спортски судија неопходни су следећи услови:
1. за звање судија - завршено најмање средње образовање и завршен програм
одговарајућег оспособљавања I нивоа или завршено најмање средње образовање
и пет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;
2. за звање национални спортски судија - завршено најмање средње образовање и
завршен програм оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и
десет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;
3. за звање међународни спортски судија - завршено најмање средње образовање у
трогодишњем трајању и завршен програм оспособљавања III нивоа или
завршено најмање средње образовање и оспособљеност коју прописује
надлежни међународни спортски савез или надлежно међународно стручно
(судијско) удружење.
Члан 3.
У складу са Законом о спорту („Сл. гласник РС „бр. 10/16) члан 27. и Правилника о
дозволи за рад спортских стручњака („Сл. гласник РС „бр. 7/13) члан 5. на основу
испуњености услова издају се следеће лиценце:
 регионални судија
 нацинални судија
Члан 4.
Интернационалну лиценцу издаје међународна ИФББ федерација на основу ИФББ
правила о полагању и стицању Интернационалне лиценце.
Кандидат који жели да стекне Интернационалну лиценцу мора да испуњава следеће
услове:

 најмање 3 године судијског искуства са лиценцом Национални судија на
најмање 2 такмичења годишње (као доказ се прилажу резултати са такмичења са
списком судија објављени на сајту ССББФБФА),
 звање међународни спортски судија,
 одобрење Судијске комисије ССББФБФА за полагање испита за звање
интернационалног судије.
У складу са Законом о спорту („Сл. гласник РС „бр. 10/16) члан 28. Интернационална
лиценца је важећа у Републици Србији.
Члан 5.
Приликом подношења захтева за издавање/обнову лиценце спортски стручњак подноси
документацију неопходну за стицање одређене лиценце из члана 3. овог правилника.
За добијање/обнову Лиценце Регионални судија потребно је:
1. захтев за издавање лиценце;
2. две фотографије (величине за пасош);
3. лекарско уверење - не старије од шест месеци;
4. доказ остеченом звању спортски судија
5. потврду о уплаћеној такси за лиценцу.
За добијање/обнову Лиценце Национални судија потребно је:
1. захтев за издавање лиценце;
2. две фотографије (величине за пасош);
3. лекарско уверење - не старије од шест месеци;
4. најмање 3 године судијског искуства са лиценцом Регионални судија на најмање
2 такмичења годишње (као доказ се прилажу резултати са такмичења са списком
судија објављени на сајту ССББФБФА);
5. доказ остеченом звању национални спортски судија;
6. потврду о уплаћеној такси за лиценцу.
Члан 6.
Спортски стручњак који подноси захтев за издавање лиценце полаже тест суђења на
такмичењима:
 Првенство Србије,
 Србија ОПЕН,
у прелиминарном делу (елиминациона рунда) такмичења, у категоријама које одреди
Главни судија а које морају имати најмање 8 такмичара (полаже се у најмање три
категорије а највише четири категорије).
Сматра се да је кандидат положио тест суђења уколико је тачност одсуђених пласмана
по категоријама минимум 80%.
Званични резултати такмичења са приказаним бројем бодова за сваку категорију
објављују се на сајту ССББФБФА и користе се као контролни резултати за тест суђења.
Судијски листић за полагање тест суђења је саставни део овог правилника и садржи
листић број 1 који остаје на оцену судијској комисији и листић број 2 који остаје
спортском стручњаку који полаже тест суђења.
Приликом предаје Судијског листића за полагање тест суђења, на местима
предвиђеним за потпис, листић потписују главни судија и спортски стручњак који
полаже тест суђења.

Тачност суђења се обрачунава коришћењем „методе девијације“. Овај метод
израчунава девијацију (одступање) између пласмана судије као појединца који оцењује
такмичара и пласмана целог редовног судијског панела тог истог такмичара.
Члан 7.
Судија који стекне лиценцу Регионални или Национални судија мора једну годину да
проведе као стажер и у том периоду не може вршити улогу главног судије.
Приликом стажирања тачност одсуђених пласмана на најмање два такмичења мора
бити минимум 80% по категоријама.
За време стажирања Судија користи Судијски листић за полагање тест суђења који је
саставни део овог правилника.
Члан 8.
У складу са Законом о спорту („Сл. гласник РС „бр. 10/16) члан 28. став 6 Лиценца се
издаје на период од 3 (три) године.
Лиценца издата од стране Светске федерације (ИФББ) важи за период за који је издата.
Члан 9.
У складу са Законом о спорту („Сл. гласник РС „бр. 10/16) члан 27. став 3 и
Правилником о дозволи за рад спортских стручњака („Сл. гласник РС „бр. 7/13) члан 7.
став 2 приликом обнове лиценце неопходно је доставити потврду о обављеном
стручном усавршавању у трајању од најмање 8 сати годишње похађањем судијског
семинара у организацији Судијске комисије.
Члан 10.
Сва тумачења одредби овог Правилника, измене и допуне, као и усклађивање са
општим актима ССББФБФА су у надлежности Судијске Комисије.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.
Председик ССББФБФА
Горан Ивановић

Прилог 1
СУДИЈСКИ ЛИСТИЋ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТ СУЂЕЊА
Listić broj 1

Listić broj 2

SAVEZ SRBIJE ZA BODI
BILDING, FITNES, BODI
FITNES I AEROBIK

SAVEZ SRBIJE ZA BODI
BILDING, FITNES, BODI
FITNES I AEROBIK

Ime i prezime Sudije

Ime i prezime Sudije

__________________

__________________

Kategorija:

Kategorija:

Takmičar
broj

Plasman

Takmičar
broj

Plasman

Број поља се може повећати
према потреби

Број поља се може повећати
према потреби

Naziv Takmičenja:

Naziv Takmičenja:

__________________

__________________

Potpis sudije

Potpis sudije

__________________

__________________

Potpis Glavnog sudije

Potpis Glavnog sudije

__________________

__________________

