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Управни одбор Џудо савеза Србије, на седници одржаној дана 21.01.2019. 
године, донео је: 

 
СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником регулишу се услови за стицање лиценце, категорије и оцене 
судија Џудо савеза Србије, те њихова права и обавезе и све остале ствари битне 
за судијску професију. 
 

Члан 2. 
 

Судије су службена лица на свим џудо такмичењима која се одржавају у Србији и 
иностранству. Своје послове обављају према "Правилима суђења ИЏФ и ЕЏУ" као и 
према правилницима и одлукама УО ЏСС. 
 

Члан 3. 
 

Судије у обављању својих послова морају радити потпуно непристрасно и савесно, 
дајући пример честитости и суздржаности. Требају се суздржавати од критике 
рада својих колега и не упуштати се у полемике са такмичарима, тренерима или 
публиком. 
 

Члан 4. 
 

Као службене особе на такмичењу дужне су да пријаве Руководиоцу суђења или 
Руководиоцу такмичења или организатору такмичења сваки прекршај начињен од 
било кога за време такмичења како би се могла извршити пријава Дисциплинској 
комисији ЏСС против починилаца, ако је то потребно. 
 

Члан 5. 
Судијска комисија ЏСС 
 

Судијска комисија ЏСС броји 6 чланова: Председника комисије, 3 Председника 
судијских комисија региона и још 2 члана.  
Двоје најбоље оцењених судија из прошле године постају чланови судијске 
комисије за наредну годину. 
 

Мандат чланова Судијске комисије траје 4 године осим за чланове који се мењају 
на годину дана. 
 

За члана Судијске комисије не може бити именована особа која је кривично 
кажњавана или јој је изречена дисциплинска мера ЏСС све док је та мера на 
снази. 
 



Судијска комисија све своје одлуке доноси већином гласова и све одлуке морају 
бити у писаној форми и достављене канцеларији ЏСС. Сваки члан судијске 
комисије, који се не слаже са донесеном одлуком може своје неслагање изнети 
кроз писано издвојено мишљење; уколико су повређени позитивни правни закони 
и прописи, може од генералног секретара савеза затражити да се преиспита 
донета одлука. 
 
 

Члан 6. 
 

Председник Судијске комисије 
 

Председника Судијске комисије именује УО ЏСС на период од 4 године. Како би 
неко могао бити именован за Председника судијске комисије мора испуњавати 
следеће услове: 
 

 Да је међународни судија или најмање 4 године национални судија,


 Да добро говори један од званичних језика у употреби у ИЏФ и ЕЏУ, 
(минимум А1)



 Носилац најмање црног појаса 3. DAN.
 

За Председника судијске комисије ЏСС не може бити именована особа која је 
кривично кажњавана или јој је изречена дисциплинска мера ЏСС све док та мера 
траје. 
Председник судијске комисије: 
 

 прати промене судијских правила, те о истима правовремено упознаје 
судије, на редовном годишњем судијском семинару ЏСС или по потреби и 
на ванредном семинару,


 прати и оцењју судије и контролоре суђења са члановима Судијске 
комисије, на такмичењима из календара ЏСС, формирајући коначну ранг 
листу судија за текућу годину, која мора доставити до 25.12. текуће године.



 делегира судије за сва национална такмичења у календару ЏСС. За 
регионална првенства и турнире клубова судије делегира председник 
регионалног савеза где се одржавају такмичења, уз договор са 
председником Судијске комисије ЏСС, а председник Судијске комисије ЏСС 
доставља списак судија канцеларији ЏСС.


 делегира судије који имају континенталну или интернационалну лиценцу, 
за међународна такмичења у складу са Правилником Судијске комисије 
ИЏФ.


 заједно са члановима Судијске комисије предлаже УО ЏСС кандидате за 
испите за ИЏФ континенталне и ИЏФ интернационалне судије.





 заједно са члановима Судијске комисије предлаже УО ЏСС, план рада за 
следећу годину (до 25.12. текуће године)



 заједно са члановима Судијске комисије предлаже УО ЏСС, висину 
судијских такси,



 заједно са члановима Судијске комисије доноси одлуку о кажњавању судија 
ако је дошло до тежих повреда правила суђења, и о томе обавештава 
канцеларију ЏСС у року од 3 дана од доношења одлуке.


 

Члан 7. 
Категорије судија 
 

Судије ЏСС разврставају се у следеће категорије и то: 
 

1. ИЏФ интернационални судија 
2. ИЏФ континентални судија 
3. Национални судија 
4. Регионални судија 
 

Судијска комисија додељује оцене свим судијама за квалитет њихових суђења у 
току године. Судије ће бити оцењиване за свако такмичење из календара ЏСС, 
које суде у току године, од стране Руководиоца суђења на следећи начин: оцене 
ће бити од 1-10 (са једном децималом нпр: 6.0, 7.2, 8.7...). Све оцене се сабирају 
и деле са бројем суђења и тако се добија просечна оцена. Судија са највећом 
просечном оценом заузима место бр.1 на Ранг листи судија ЏСС, за текућу годину, 
судија са другом највећом оценом заузима место бр.2, итд. 
 

Коначну оцену судија на предметном тамичењу руководилац суђења доставља 
канцеларији ЏСС и председнику Судијске комисије ЏСС у року од 3 дана након 
одржаног такмичења, а за свако такмичење листа оцењених судија биће 
објављена на завничном сајту ЏСС наjкасније у року од 7 дана. 
 

Судија који не поштује прописана правила ЏСС, ЕЏУ, ИЏФ или се не придржава 
ових правила, биће кажњен или суспендован одлуком Судијске комисије. Исто 
важи и за судије чије социјално понашање ван такмичења није примерено, 
омаловажавање чланова Судијске комисије и колега као и неприхватање 
званичних одлука Џудо савеза Србије и Судијске комисије. 
 

Судије које буду својевољно судиле такмичења која нису у званичном календару 
ЏСС биће суспендоване и неће им бити омогућена судијска активност.



Члан 8. 
Услови за стицање категорије 
 

ИЏФ Интернационални судија 
 

Да би кандидат приступио испиту за ИЏФ интернационалног 
судију, континентални судија мора испунити следеће услове: 

 Да је држављанин Републике Србије,


 Да није млађи од 29 ни старији од 55 година,


 Да је најмање носилац црног појаса 3. DAN,


 Да има најмање 4 године активног суђења на међународним такмичењима 
од стране ЕЏУ,



 Да га Судијска комисија ЏСС предложи као кандидата  УО ЏСС,


 Да није кривично кажњаван или му је изречена дисциплинска мера ЏСС све 
док та мера траје,



 Да добро говори енглески језик (минимум А1).


ИЏФ судија може судити на свим међународним такмичењима за које стекне 
услове и буде делегиран од стране ИЏФ или ЕЏУ или Судијске комисије ЏСС и УО 
ЏСС. 
 

Члан 9. 
ИЏФ континентални судија 
 

Да би кандидат приступио испиту за ИЏФ континенталног судију, 
мора испунити следеће услове: 

 Да је држављанин Републике Србије,


 Да није млађи од 25 ни старији од 50 година,


 Да је најмање носилац црног појаса 2. DAN,


 Да има четири године лиценцу националног судије и вишегодишње активно 
и успешно суђење на националним првенствима и такмичењима,



 Да му УО ЏСС на предлог Судијске комисије одобри испит и пријави га 
ЕЏУ,



 Да добро говори енглески језик (минимум А1).


 Да није кривично кажњаван или му је изречена дисциплинска мера ЏСС све 
док та мера траје.

 

ИЏФ континентални судија може судити на свим међународним такмичењима за 
које стекне услове према правилима ЕЏУ уз сагласност Судијске ком. и УО ЏСС.



 

Члан 10. 
 

Полагање испита за националног судију 
 

Да би приступио испиту за националног судију кандидат тј. регионални 
судија мора испуњавати следеће услове:  
 

 Да је држављанин Републике Србије (доставити фотокопију држављанства),


 Да није млађи од 20 године нити старији од 45 година,


 Да је најмање носилац појаса 1. DAN,


 Мора присуствовати судијском семинару у организацији ЏСС те добро 
знати правила суђења,



 Кандидат мора имати најмању годишњу просечну оцену 5,5



 Да није кривично кажњаван или му је изречена дисциплинска мера ЏСС све 
док та мера траје.



 доставити две фотографије и уплатити прописану таксу ЏСС


 

Кандидат подноси захтев за полагање испита Судијској комисији преко 

канцеларије ЏСС. 
 

Кандидат који положи писмени тест, видео тест из правила суђења приступа 

полагању практичног испита на неком од турнира или такмичења, а према 

договору са Судијском комисијом ЏСС. 
 

Кандидат који положи писмени тест, видео тест и практични део испита постаје 

национални судија, те је дужан у року од 10 дана канцеларији ЏСС доставити 

фотокопију држављанства, две фотографије, попуни формулар за судије (који је 
саставни део овог Правилника) и уплатити прописану таксу ЏСС за текућу годину 
како би добио судијску лиценцу. 



 

 

Члан 11. 
 

Полагање испита за регионалног судију 
 

Да би приступио испиту за Регионалног судију кандидат мора испуњавати следеће 
услове: 
 

 Да је држављанин Републике Србије (доставити фотокопију 
држављанства);



 Да није млађи од 18 године нити старији од 
45 година;



 Да је најмање носилац појаса 1. DAN;


 Мора присуствовати судијском семинару у организацији ЏСС те 
добро знати правила суђења;



 Да није кривично кажњаван или му је изречена дисциплинска мера 
ЏСС све док та мера траје;



 доставити две фотографије и уплатити прописану таксу ЏСС.


 

Кандидат подноси захтев за полагање испита Судијској комисији преко 
канцеларије ЏСС. 
 
Кандидат који положи писмени тест и видео тест из правила суђења приступа 
полагању практичног испита на неком од турнира или такмичења, а према 
договору са судијском комисијом такмичења. 
Статус регионалног судије задржава док просечна оцена не буде 5,5 тек тада 
стиче право да полаже за националног судију. Кандидат који положи писмени 
тест, видео тест и практични део испита постаје регионални судија. 
 
Испитну комисију чине: председник Судијске комисије ЏСС, председници 
Регионалних судијских комисија и 1 Интернационални судија. 
 
Полагање за нове Регионалне судије, које се организује једном годишње, врши 
се преко Регионалних савеза који уједно и сносе трошкове семинара. 
  
Испитна комисија је дужна да канцеларији ЏСС у року од 3 дана достави записник 
са полагања извештај са оценама кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 



Члан 12. 
 

Руководилац суђења 
 

Руководилац суђења је лице које руководи суђењем на такмичењу и по звању 
може бити ИЏФ интернационални, ИЏФ континентални или национални судија. 
По хијерархији је изнад контролора и његова одлука је старија од одлука 
контролора односно судија. Руководилац суђења дозвољава судијама да раде у 
складу са принципом ''мајоритета'' и интервенише само у екстремним ситуацијама 
приликом погрешно досуђене акције између белог и плавог такмичара, приликом 
доделе казне hansoku-make за акције које су супротне духу џудо-а или могу 
имати даље последице за такмичара који их је починио, као и у другим 
изузетним случајевима. 
 

 

 

Члан 13. 
 

Контролори суђења 
 

 

Контролори суђења су судије ИЏФ интернационалног, ИЏФ контнтиненталног или 
националног ранга. Контролори суђења морају бити обучени за рад на 'видео' 
систему како би могли адекватно реаговати и увидом у исти спречити грешке 
судија. Контролор суђења је задужен само за суђење на борилишту за које је 
делегиран. 
 

Присуство контролора суђења је обавезно на свим Националним и регионалним 
шампионатима као и на турнирима у организацији клубова или регионалних 
савеза. 
 

 

 

Члан 14. 
 

''Видео'' систем 
 

Видео систем са временским кашњењем користи се за анализу спорних ситуација 
на лицу места. Састоји се од најмање једне видео камере (широкопојасне), 
картице за конверзију видео сигнала и рачунара у коме је већ инсталиран 
потребан софтвер. Служи да реалну слику приказује са временским кашњењем 
како би контролор или руководилац суђења прво уживо видео спорну ситуацију, 
а онда ту исту из другог угла са кашњењем од неколико секунди. Радом ''видео’’ 
системa управљају судије, контролори суђења и руководилац суђења делегирани 
за то такмичење. Прегледање спорних ситуација видео системом морају бити 
извршене у најкраћем могућем временском року. 

 
Приступ систему и анализа спорних ситуација дозвољена је само контролору 
суђења и судијама који суде на том борилишту, без присуства судије који 
тренутно суди на татамију, а никако тренерима, такмичарима и судијама са 
других борилишта. Руководилац суђења само у изузетним ситуацијама треба да 
затражи враћање снимка и анализира спорну ситуацију. 



Примена 'видео' система је обавезна на свим званичним појединачним 
првенствима Србије, на свим мечевима Супер и Прве џудо лиге, као и на екипном 
првенству за жене. На свим осталим такмичењима овај систем је пожељан али 
није обавезан. 
 

Контролори суђења и судије морају бити обучени за рад на 'видео' систему. 
 

Члан 15. 
 

Судијски семинар ЏСС 
 

Семинар за стицање и обнављање националне судисјке организује се једном 
годишње, а спроводи га Судијска комисија ЏСС са Генералним секретаром ЏСС 
преко канцеларије ЏСС. 
 

Међународне, националне и регионалне судије обавезне су присуствовати 
редовном годишњем судијском семинару ЏСС ради продужења лиценце. Да би 
могао присуствовaти семинару ради продужења лиценце, судија (међународни, 
национални или регионални) је дужан уплатити годишњу чланарину за 
лиценциране судије, на рачун Регионалног Савеза (по члану 2 Правилника о  
чланаринама и таксама ЏСС) као и таксу за стицање статуса националног судије, 
тј. обнову лиценце за ту годину (по Члану 8 правилника о чланаринама и таксама  
ЏСС) пре семинара. 
 

Судије који не присуствују судијском семинару за продужење лиценце, не могу 
судити на службеним регионалним, државним и међународним такмичењма ЏСС, 
нити на такмичењима изван Републике Србије, све до идућег семинара за 
продужење лиценце. Судији који је из оправданих разлога спречен да присуствује 
семинару за обнову лиценце Судијска комисија може одобрити да присуствује 
регионалном семинару и тамо овери лиценцу, само уз писмену потврду о разлогу 
изостанка (болест, смртни случај у ужој породици и сл.) која се доставља 
канцеларији ЏСС. Процену оправданости изостанка судија са националног 
семинара врши Судијска комисија ЏСС и о томе обавештава канцеларију ЏСС. Ако 
судија не присуствује семинару две године узастопно, губи право суђења на било 
којем такмичењу унутар и изван Републике Србије, док не обнови лиценцу и 
поновно полаже писмени и видео тест из правила суђења, при чему му звање које 
је стечено остаје. 
 
Да би могао присуствовати семинару за полагање судијског испита, кандидат за 
регионалног или националног судију, мора извршити писмену пријаву преко 
формулара који је саставни део овог правилника канцеларији ЏСС и дужан је 
уплатити таксу за судијску лиценцу и годишњу чланарину за лиценциране судије, 
на рачун ЏСС пре семинара. Потврду о уплати дужан је показати руководиоцу 
семинара или на лицу места платити трошкове. Висину годишње чланарине и 
таксе за стицање судијске лиценце, прописује УО ЏСС, Правилником о чланарини, 
таксама и надокнадама ЏСС. 



 

Члан 16. 
 

Губитак статуса 
 

Статус судије губи се или престаје у следећим случајевима: 
 

 Када напуни 65 година живота;


 Ако је осуђен за кривично дело у периоду док траје изрeчена мера;


 Ако му је изречена дисциплинска мера ЏСС у периоду док 
траје изречена мера;



 На његов писмени захтев.
 

Члан 17. 
 

Судија-тренер и судија-такмичар 
 

Судије које су овериле лиценцу за текућу годину, а истовремено су и тренери у 
својим клубовима, не могу истовремено вршити дужност судије и лиценцираног 
тренера. 
 

Судије које су овериле лиценцу за текућу годину, а истовремено су и сениорски 
такмичари могу судити такмичења млађих узрасних категорија. 
 
Судија не може оверити лиценцу за суђење ЏСС, уколико жели да буде тренер, 
такмичар и судија. Тај судија се мора на редовном годишњем судијском семинару 
ЏСС изјаснити да ли ће бити судија, тренер или такмичар, од чега ће зависити на 
којем ће такмичењу бити делегиран. 
 
Судије које су делегиране за одређено такмичење у исто време не могу обављати 
функцију тренера на предметном такмичењу.  
 
Непоштовање овог члана Правилника,  повлачи суспензију суђења са свих 
такмичења из календара ЏСС. 
 
 

Члан 18. 
 

Статус мировања 
 

Судија мора ставити свој статус у мировање у случају неспојивости дужности. 
Председник судијске комисије ЏСС или њен члан може судити на такмичењу на 
којем обавља дужност Руководиоца такмичења или контролора у случају да 
замени судију који се не осећа добро или је у току такмичења правио грешке или 
да замени судију да се одмори ако не постоји судијска замена. У случају 
одсуства судије због привременог рада ван земље или привремене спречености 
за рад услед дуже болести његов статус мирује до његовог повратка. 
 



 

Члан 19. 
 

Права и обавезе судије 
 

На свим такмичењима у календару ЏСС, у организацији ЏСС, регионалних савеза или 
клубова, који се одржавају у Републици Србији судије су у обавези да: 
 

 Врше проверу тежине такмичара у складу са Такмичарским правилником 
ЏСС; 
 

 Врше проверу идентитета такмичара на основу прегледа такмичарске 
књижице; 

 

 На такмичење дођу у уредној и исправној судијској униформи; 
 

 На такмичењу не користите мобилне телефоне током обављања дужности 
утврђене овим Правилником; 

 

 На такмичењу непримерено седе или се понашају непримерено 
функцији коју обављају; 

 

 Да обедују ван такмичарског простора; 
 

 На такмичење дођу у време назначено у позиву за суђење и јаве се 
Руководиоцу суђења; 
 

 На свим такмичењима не суде такмичарима који потичу из истог клуба 
одакле је и судија; 

 

 У случају немогућности доласка на такмичење, обавеза је судије  да 
најмање 4 (четири) дана пре такмичења, писмено о томе обавесте 
Председника судијске комисије, чланове судијске комисије или 
канцеларију ЏСС, а за краћи рок морају имати оправдани разлог у смислу 
више силе. У случају да се понови отказивање суђења, Судијска комисија 
може суспендовати тог судију за сва такмичења до краја текуће године. 

 

 У случају промене контакт података, адресе пребивалишта, броја жиро 
рачуна и радног статуса да о томе обавесте канцеларију ЏСС, у року од 
5 дана; 

 

 Обавезно учествују на годишњем судијском семинару ЏСС. 
 

 

На свим такмичењима из календара ЏСС, која трају 1 дан, судије имају право на 
накнаду путних трошкова и судијску таксу, док код такмичења која трају 2 или 
више дана имају право на: путне трошкове, судијску таксу за сваки дан суђења и 
плаћене трошкове ноћења и исхране. Висина судијских такси регулисана је 
Правилником о чланаринама, таксама и надокнадама ЏСС. 
 



У случају спора судија с руководиоцима суђења, судијска комисија ЏСС је 
првостепено тело, а УО ЏСС другостепено и доноси коначну одлуку у спору. 

 
Члан 20. 

 

Одећа-униформа џудо судија 
 

Сваки џудо судија мора имати одећу-униформу: 
 Сако мора бити црн или тамно плаве боје, одговарајуће величине са 

комотним закопчавањем;


 Панталоне морају бити сиве или тамно сиве са каишем;


 Кошуља мора бити бела уз могућност закопчавања испод врата (дозвољено 
име судија и националне ознаке-грбови);



 Службену судијска кравату ЏСС;


 Амблем судије ЏСС или ИЏФ;


 Црне чарапе.
 

При топлијем времену дозвољава се суђење без сакоа у белој кошуљи кратких 
рукава и кравати о чему ће на лицу места одлучити Руководилац суђења или 
његово овлашћено лице. 
 

 

Члан 21. 
 

Кажњавање судија 
 

Да би судија био кажњен претходно мора да се установи да су испуњени сви 
услови за његов неометан рад. 
 

За повреду правила суђења на такмичењима националног и регионалног нивоа одлуку 
о кажњавању судија доноси Судијска комисија ЏСС. 
 

Судијама свих категорија судијска комисија може изрећи следеће казне: 
 

1. Суспензија судије са свих званичних такмичења у оквиру ЏСС до 6 месеци у 
случају лакше повреде судијских правила, 

 
2. Суспензија судије са свих званичних такмичења у оквиру ЏСС до годину 

дана у случају теже повреде судијских правила. 
 

3. Суспензија судије са свих такмичења ЏСС до 2 године у случају драстичне 
повреде судијских правила. 

 

Лакшом повредом судијских правила се сматрају учестале грешке приликом 
суђења током такмичења при додели резултата или кажњавању такмичара при 
чему је више пута евидентно оштећен такмичар или клуб. Одлуку о томе да ли је 



и у ком степену оштећен такмичар доноси искључиво Руководилац суђења који ће 
предложити Судијској комисији ЏСС на основу чега ће се одлучити о казни. 
 
Тежом повредом судијских правила се сматра када судија тенденциозно 
доноси одлуке у корист једног од такмичара или суђењем мечева такмичарима 
из свог клуба, користећи свој утицај, а то установи Руководилац суђења и 
документује. Такође се тежом повредом судијских правила сматра ако судија 
одбије да прихвати и примени одлуку Руководиоца суђења или контролора 
суђења. 

 

Тежом повредом судијских правила се сматра и неодазивање судије на 
такмичење без обавештења о изостанку (канцеларији ЏСС писменим путем – члан 
19 став 4) било писменим или усменим путем Председнику судијске комисије 
ЏСС при чему се угрожава регуларност такмичења. 
 

Тежом повредом се сматра ако судија не дође на време на вагу или на такмичење 
а по претходно утврђеном плану. 
 

Тежом повредом се сматра непримерено понашање судије, омаловажавање 
чланова судијске комисије и колега као и неприхватање званичних одлука Џудо 
савеза Србије и Судијске комисије ЏСС. 
 
Тежом повредом се сматра ако судија дође на такмичење у видно алкохолисаном 
стању или под дејством наркотика. У том случају Руководилац суђење може да 
донесе одлуку да моментално суспендује судију са тог такмичења, а накнадно 
донесе предлог Судијској комицији ЏСС о његовој суспензији на дужи рок. 
 
Тежом повредом се сматра ако Руководилац суђења контролори суђења дођу на 
такмичење у видно алкохолисаном стању или под дејством наркотика. У том 
случају делегат такмичења или председник Такмичарске комисије ЏСС може да 
донесе одлуку да моментално суспендује судију са тог такмичења, а накнадно 
поднесе предлог Судијској комисији или УО ЏСС  о његовој суспензији на дужи 
рок. 
 

Тежом повредом се сматра ако судија својевољно суди на такмичењима који нису 
у календару такмичења ЏСС и на којима их није делегирао Председник Судијске 
комисије ЏСС или судијска комисија ЏСС, без обзира да ли суди у судијском 
оделу или кимону. 
 

Драстичном повредом судијских правила и етике се сматра ако судија уђе у 
вербални или физички сукоб са колегом, такмичаром, тренером или службеним 
лицем и понаша се неприкладно свом звању и етици понашања судије на 
такмичењу. Драстичном повредом правила суђења се сматра ако судија учестало 
прави лакше и теже повреде правила суђења и судијске етике. Одлука Судијске 
комисије ЏСС о кажњавању судије се у писаној форми прослеђује канцеларији 
ЏСС. 
 

 

 



 
Члан 22. 

Жалба на суђење 
 

За евентуалне судијске грешке могуће је поднети жалбу за одређени меч у току 
такмичења. Жалбу званично може поднети у име клуба његов овлашћени 
представник на том такмичењу, у писменој форми, само за такмичења на 
којима постоји званичан снимак ЏСС, и доставити је у канцеларију ЏСС 
најкасније 3 дана по завршетку такмичења и уплате таксе за жалбу прописане 
правилником о чланаринама, таксама и надокнадама ЏСС. 
 
Судијска комисија ЏСС под условом да је жалба поднесена у складу са горе 
наведеним упутствима, дужан је да у писменој форми достави одговор на жалбу 
најкасније 14 дана након достављања жалбе. На основу одгледаног снимка и 
писмене изјаве судије који је актер спорне ситуације, Судијска комисија ЏСС 
доноси одлуку о основаности жалбе. У случају да Судијска комисија ЏСС утврди 
да је судија погрешио, одређује се казна која се примењује у складу са 
претходним чланом овог правилника, који се односи на кажњавање судија и о 
томе писменим путем обавештава подносиоца жалбе и судију. Усмене жалбе као 
и непотпуне жалбе неће се узимати у обзир. 
 

Уколико заинтереосвана страна није задовољна одлуком у првом степену има 
право жалбе у другом степену након уплате одговарајуће таксе прописане 
Правилником о чланаринама, таксама и надокнадама ЏСС. 
 

Другостепени орган за решавање по питању жалби на суђење и поштовања 
судијских правила је УО ЏСС чија одлука је коначна. 
 

Члан 23. 
 

Делегирање судија за међународна такмичења 
 

На међународним такмичењима право учешћа имају интернационалне и 
националне судије. Интернационалне судије могу присуствовати међународним 
такмичењима по два основа. Први основ је ако су делегирани од стране судијске 
комисије ИЏФ или ЕЏУ као учесници на највећим континенталним и 
интерконтиненталним такмичењима. Други основ је учешће на светским и 
европским куповима и турнирима у складу са оценом коју имају за ту годину а 
распоред учешћа интернационалних судија на тим такмичењима одређује 
Судијска комисија ЏСС. 
 

У случају делегирања наших међународних судија од стране ИЏФ или ЕЏУ, за 
суђења на такмичењима која су у њиховој надлежности (Masters, Grand Slam, 
Grand Prix, Светска првенства, Европска првенства...), учешће на тим 
такмичењима ће свакако бити у предности над националним такмичењима из 
календара ЏСС (уколико се датуми ових такмичења поклапају). За сва остала 
међународна такмичења, Председник судијске комисије ЏСС ће предложити 
генералном секретару савеза план учешћа наших међународних судија на овим 
такмичењима.  



 
Националне судије могу учествовати на међународним такмичењима где је то 
могуће а о томе одлучује организатор у договору са судијском комисијом ЕЏУ или 
ИЏФ. Организатор мора упутити позив ЏСС за учешће одређеног броја судија на 
том такмичењу. 
 
Одлуку о броју судија и номиновању судија доноси Судијска комисија ЏСС. Свако 
учешће међународног, националног или регионалног судије на међународним 
такмичењима без одобрења Судијске комисије ЏСС третираће се као драстична 
повреда судијских правила и биће санкционисана казном која је одређена за 
овакав вид прекршаја. 
 
 

Члан 24. 
 

Делегирање судија на такмичењима из календара ЏСС, у организацији 
клубова, региона или ЏСС 
 

За сва национана првенства у свим узрасним категоријама као и мечевима Супер 
и Прве џудо лиге као и финале екипног првенства за жене делегирање судија 
врши Председник судијске комисије ЏСС у сарадњи са Судијском комисијом ЏСС. 
За све турнире или такмичења која имају статус домаћих или међународних а који 
су у календару ЏСС, делегирање судија врши Судијска комисија ЏСС, у договору 
са Председником судијске комисије региона, без обзира у ком се месту 
организује такмичење и ко је технички организатор. Обавеза председника 
такмичарске комисије ЏСС је да обавести канцеларију ЏСС на колико борилишта 
ће се организовати такмичење како би судијска комисија ЏСС одредила адекватан 
број судија. Забрањено је да селекцију судија за такмичења који они организују 
врше технички организатори такмичења. 
 

Члан 25. 
 

Све судије (интернационалне, националне и регионалне) обавезне су једанпут 
годишње да изврше здравствени преглед, како би им се проверило опште 
здравствено стање као и психо-физичке способности да би могле да суде у 
наредној години. 
 

 

Члан 26. 
Завршне одредбе 
 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 

Председник УО ЏСС 
 
 
                      Проф. др Милован Братић
 


