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Дел. бр: 502-23 

Датум: 2.3.2023. 

На основу члана 61. став 2. Статута Веслачког савеза Србије, Извршни одбор Веслачког 

савеза Србије је на својој седници одржаној дана 2.3.2023. године донео одлуку о усвајању: 

ПРАВИЛНИКА О РАДУ  

СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ И ВЕСЛАЧКИХ СУДИЈА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником се уређују састав и избор чланова, активности и начин рада Судијске 

комисије Веслачког савеза Србије (у даљем тексту: Судијска комисија), полагање испита и 

услови које веслачке судије морају испуњавати, њихова права и обавезе, као и чланство у 

Савету ВСС и права и обавезе веслачких судија. 

Члан 2. 

Судијска комисија Веслачког савеза Србије је независна, стална, стручна комисија Веслачког 

савеза Србије (у даљем тексту: ВСС). 

Члан 3. 

Веслачке судије су дужне да се у свом раду придржавају Статута, Правилника такмичења и 

других општих аката ВСС. 

Члан 4. 

На националним веслачким такмичењима које организује Веслачки савез Србије на 

територији Републике Србије могу да суде и веслачке судије из иностранства. 

На интернационалним регатама која се одржавају на територији Републике Србије, а налазе 

се у календару Светске веслачке федерације (у даљем тексту: ФИСА), примењују се правила 

такмичења ФИСА. 

II АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 5. 

Превасходни циљеви и активности Судијске комисије усмерени су на старање о 

регуларности такмичења и безбедности такмичара, кроз обезбеђење једнаких услова за све 

и старање о доследној примени Правила такмичења. 

Члан 6. 

Основне активности Судијске комисије су да: 

1. Предложи и одређује састав, тј. именовање председника судијских жирија на свим 

веслачким такмичењима на територији Републике Србије, која се одржавају у 

организацији или под покровитељством ВСС. 

2. Спровођење суђења на свим веслачким такмичењима на територији Републике 

Србије, која се одржавају у организацији или под покровитељством ВСС; 

3. Организовање семинара и испита за стицање звања националног веслачког судије. 
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4. Учествовање у организацији великих међународних веслачких такмичења у складу са 

правилима FISA-е.  

Састав и именовање чланова судијских жирија Судијска комисија спроводи тако што, пред 

почетак сваке сезоне именује председнике судијских жирија на свим веслачким 

такмичењима на територији Републике Србије, која се, у предстојећој сезони, одржавају у 

организацији или под покровитељством ВСС и доноси одлуку о потребном броју судија за 

свако од њих.  

Састав судијског жирија за свако такмичење одређује председник судијског жирија, у складу 

са одлуком о потребном броју судија, благовременим позивањем судија са листе веслачких 

судија.  

О својој одлуци Судијска комисија обавештава Извршни одбор ВСС, Генералног секретара 

ВСС, председнике судијских жирија и све веслачке судије. 

Судијска комисија и предсeдници судијских жирија су дужни да учине напоре како би се 

обезбедило једнако ангажовање веслачких судија током сезоне. 

Члан 7. 

Поред основних активности Судијска комисија обавља и друге активности у циљу 

унапређења квалитета суђења на веслачким такмичењима. 

Члан 8. 

Судијска комисија је дужна да води рачуна о потребном броју националних веслачких судија 

како би се сва такмичења у организацији или под покровитељством ВСС несметано 

одвијала, те да организује обуку и полагање испита за стицање звања националног 

веслачког судије, када се јави довољан број кандидата и када се за то укаже потреба. 

Члан 9. 

Судијска комисија је у обавези да води рачуна и о броју међународних веслачких судија међу 

националним веслачким судијама и да се стара о организовању семинара и других 

активности чији је циљ стицање стручних знања националних веслачких судија ради 

полагања испита за стицање лиценце међународног судије. 

Члан 10. 

У обављању наведених активности Судијска комисија може доносити опште и појединачне 

акте, као и предлагати доношење и измену одговарајућих аката који су у надлежности 

других органа ВСС, као што је усаглашавање Правилника такмичења са ,,FISA Rule book“. 

Члан 11. 

У случају проблема у раду Судијске комисије, Генерални секретар Веслачког савеза Србије 

може:  

- да предложи и одреди састав, тј. да именује председнике судијских жирија на свим 

веслачким такмичењима на територији Републике Србије, која се одржавају у 

организацији или под покровитељством ВСС, а уколико је потребно то може да уради 

и непосредно пред трку;  

- да се стара о спровођењу суђења на свим веслачким такмичењима на територији 

Републике Србије, која се одржавају у организацији или под покровитељством ВСС; 

- да организује семинаре и испите за стицање звања националног веслачког судије. 

О својој одлуци Генерални секретар ВСС обавештава Председника Савеза, чланове Извршног 

одбора Савеза, председнике судијских жирија и све веслачке судије. 
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У случају да Судијска комисија има различите ставове од Генералног секретара у 

спровођењу делокруга свог рада, коначну одлуку која ће се примењивати доноси Извршни 

одбор ВСС. 

III САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА 

Члан 12. 

Судијска комисија се састоји од 5 (пет) чланова, од којих је један председник Судијске 

комисије. 

Чланове Судијске комисије и председника Судијске комисије по статуту бира Извршни 

одбор Веслачког Савеза Србије, а на предлог најмање двоје судија.  

Председник Судијске комисије је потребно да  поседује лиценцу међународног судије. 

Остали чланови Судијске комисије могу бити и националне судије. 

Председник и чланови Судијске комисије бирају се са мандатом од 4 (четири) године, уз 

могућност да буду поново бирани.  

За председника и члана судијске комисије не може се изабрати лице које је на функцији у 

управним органима ВСС. 

IV НАЧИН РАДА 

Члан 13. 

Судијска комисија ради у седницама и може пуноважно да одлучује ако седници присуствује 

већина чланова Судијске комисије (кворум). Судијска комисија доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова. У случају одсутности председника, његову функцију 

преузима члан Комисије кога овласти председник. 

Судијска комисија се састаје по потреби, а њене седнице сазива и председава им председник. 

Седнице могу сазвати и два члана Судијске комисије, Извршни одбор ВСС и Генерални 

секретар ВСС. 

Седнице Судијске комисије се могу одржавати и путем видео линка, телефонски или путем 

имејла, у ком случају записник о одлукама Судијске комисије саставља председник Судијске 

комисије. 

Члан 14. 

Рад Судијске комисије је јаван, а у духу унапређења безбедности на такмичењима и једнаких 

шанси за све такмичаре, са циљем развоја веслачког спорта уопште. 

Све веслачке судије имају право на накнаду трошкова и дневница за суђења на 

такмичењима у организацији или под покровитељством ВСС, у износу који својом одлуком 

одреди Извршни одбор ВСС,  водећи рачуна да исти може да покрије путне трошкове сваког 

судије и трошкове исхране.  

Предавачи на судијским семинарима имају право на новчану накнаду као да су ангажовани 

на такмичењима. Ова накнада пада на терет организатора такмичења или семинара. 

Члан 15. 

Средства за рад, просторије за рад и техничка подршка у раду Судијској комисији се 

обезбеђује од стране ВСС или од стране организатора такмичења. 
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Судијска комисија, у договору са Генералним секретаром ВСС, предлаже Извршном одбору 

ВСС набавку судијских заставица, мегафона, штоперица и других реквизита, једнобразних 

униформи и друге опреме потребне за несметано вршење судијске активности. 

Судијска комисија, у договору са Генералним секретаром ВСС, предлаже Извршном одбору 

облик помоћи како би испити за стицање међународних лиценци били одржани на 

територији Републике Србије, односно да ВСС уколико за то постоје финансијске и друге 

могућности, помогне одлазак националних судија на полагање испита у иностранство, као и 

одлазак међународних судија на стручне семинаре и међународна такмичења. 

Члан 16. 

Судијска комисија сарађује са Извршним одбором ВСС и одговара за свој рад Извршном 

одбору ВСС. 

V ВЕСЛАЧКИ СУДИЈА 

Члан 17. 

Веслачке судије са националном лиценцом, као и веслачке судије које поред националне 

поседују и међународну лиценцу, за свој рад су одговорне Судијској комисији и Извршном 

одбору ВСС. 

Председник и чланови Судијске комисија и веслачке судије са националном и/или 

међународном лиценцом немају право на обуставу рада, бојкот веслачких такмичења и 

одбијање обављања дужност на коју су именовани, а које могу угрозити одржавање и 

регуларност веслачких такмичења. 

Веслачке судије су дужне да посебну пажњу посвете томе да су у систему ВСС на првом месту 

интереси спортиста (веслача и веслачица) и њихово право да се такмиче у фер, 

равноправним, регуларним и безбедним условима.  

V-1 ИСПИТ 

Члан 18. 

Судијска комисија, или Генерални секретар ВСС су надлежни за организовање испита за 

стицање лиценце за националног веслачког судију. 

О организовању испита за стицање лиценце националног веслачког судије одлуку доноси 

Судијска комисија, или Генерални секреар ВСС са још двоје судија.  

Испит за стицање лиценце националног веслачког судије организује и припрема Судијска 

комисија, или Генерални секреар ВСС са још двоје судија.  

Испит се састоји из писаног и усменог дела. На писаном делу кандидати за националног 

судију одговарају на питања која се односе на познавање и разумевање Закона о спорту, 

Статута и организације ВСС, Правилника такмичења и Правилник о раду Судијске комисије 

и веслачких судија ВСС. На усменом делу испита Испитна комисија проверава практична 

знања кандидата и решавање спорних ситуација са веслачких такмичења. 

Кандидат постаје судија када положи тестове и када буде регистрован у ВСС у виду 

издавања сертификата (потврде) са печатом ВСС и потписом Генералног секретара ВСС.  

Члан 19. 

Испит за националног судију не може полагати лице које је: 
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- правноснажном одлуком Дисциплинске комисије ВСС проглашено кривим за 

извршење тежег дисциплинског прекршаја прописаног Дисциплинским 

правилником ВСС; 

- осуђено правноснажном пресудом суда на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање 6 месеци, док трају правне последице осуде; 

- услед психо-физичке недостатка онемогућено да несметано врши судијске 

активности. 

Члан 20. 

Молба за испит за националног судију се пријављује Председнику Судијске комисије или 

Генералном секретару ВСС који одређује још двоје судија, у писаној форми, достављањем 

писане молбе са кратком биографијом на мејл или поштанску адресу ВСС. 

Испуњеност услова за полагање испита и стицање звања националног судије процењује 

Судијска комисија или Генерални секретар ВСС са још двоје судија и о томе доносе одлуку 

већином гласова. 

Испитну комисију формира Судијска комисија или Генерални секретар ВСС са још двоје 

судија. Испитна комисија има најмање 3 (три) члана. 

Члан 21. 

О резултатима испита, Испитна комисија води записник који доставља са комплетном 

документацијом Судијској комисији, Извршном одбору ВСС и извештава кандидате. 

Кадидати који положе испит добијају лиценцу у виду сертификата националног веслачког 

судије и имају право и обавезу да суде такмичења у организацији и под покровитељством 

ВСС. 

V-2 УСЛОВИ ЗА ВЕСЛАЧКОГ СУДИЈУ 

Члан 22. 

Национални судија може бити свако потпуно пословно способно лице, које се активно 

бавило веслачким спортом и као спортиста било учесник веслачких такмичења, а које 

положи испит за стицање лиценце националног веслачког судије и које мора испунити 

посебне услове прописане овим правилником и Правилником такмичења ВСС.   

Веслачки судија након протека календарске године у којој навршава 70 година живота, 

више не може бити члан Судијске комисије, већ аутоматски постаје члан Савета судија ВСС. 

Председник судијског жирија, или Генерални секретар ВСС, уколико процене да нема 

довољан број веслачких судија или да је то потребно ради успешнијег суђења на такмичењу, 

може позвати члана Савета судија ВСС да учествује у раду судијског жирија.   

V-3 ЛИСТА ВЕСЛАЧКИХ СУДИЈА 

Члан 23. 

Судијска комисија формира и води листу веслачких судија, са посебном назнаком за оне који 

имају међународну лиценцу, као и списак чланова Савета судија ВСС. 

Судијска комисија је у обавези да листу веслачких судија достави Извршном одбору ВСС у 

року од 15 дана након промене листе. 
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Члан 24. 

Судијска комисија брише судију са листе веслачких судија на основу: 

- властите воље судије исказане у писаном облику; 

- правноснаже пресуде суда којом је осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање 6 месеци; 

- коначне одлуке дисциплинских органа ВСС донете због теже повреде дисциплине 

(учињеног тежег дисциплинског прекршаја); 

- лекарског налаза који указује на здравствену неспособност и физичке недостатке 

који онемогућавају вршење судијске функције; 

- одлуком Генералног секретара ВСС или Судијске комисије, након вишегодишње 

неактивности; 

- испуњавања услова за чланство у Савету судија ВСС. 

V-4 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЕСЛАЧКИХ СУДИЈА 

Члан 25. 

Права и обавезе свих веслачких судија су следећа: 

- да бира и да буде биран у органе и тела ВСС; 

- да носи одговарајући судијски знак; 

- да има потребну опрему за суђења; 

- да својим радом помаже развој веслања и несметано одвијање веслачких такмичења; 

- да има слободан приступ свим такмичењима у организацији или под 

покровитељством ВСС; 

- да буде правовремено информисан о изменама такмичарских правила; 

- да даје предлоге који су у вези са радом и деловање судијске комисије ВСС; 

- да даје и све друге предлоге који су од интереса за ВСС. 

- да савесно и одговорно извршава своје обавезе; 

- да се редовно стручно усавршава кроз семинаре и предавања у организацији Судијске 

комисије; 

- да поштује и примењује Закон о спорту и остале законске прописе који регулишу 

спортске активности и спортске делатности, подзаконске акте у области спорта и 

општа акта ВСС; 

- да редовно суди и да је у кондицији коју захтева суђење на веслачким такмичењима. 

VI САВЕТ СУДИЈА ВСС 

Члан 26. 

Савет судија ВСС је саветодавно тело ВСС, које чине веслачке судије које су навршиле 70 

година живота, а након истека календарске године у којој су навршиле 70 година живота. 

Чланство у Савету судија ВСС је доборовољно, а у циљу побољшања нивоа безбедности на 

такмичењима, њихове регуларности и унапређења веслачког спорта у Републици Србији, 
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као и остваривања свих других циљева предвиђених Статутом и другим општим актима 

ВСС. 

Чланови Савета судија ВСС пружају саветодавну помоћ ВСС, његовим органима и 

запосленима, а нарoчито учествују у организовању испита за стицање лиценце националног 

судије одржавањем семинара и предавања кандидатима, као и кроз давање сугестија за 

питања на писменом делу испита, као и учешћем на усменом делу испита. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Овај правилник се примењује уз истовремену примену одредаба Дисциплинског 

правилника ВСС и спортских правила у области веслачког спорта ВСС у делу који се односи 

на веслачке судије. 

Ступањем на правну снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду судијске 

комисије од 30.11.2021. године. 

Члан 28. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању на огласној табли ВСС и 

интернет страници ВСС јер за то постоје нарочито оправдани разлози због несметаног и 

регуларног одвијања веслачких такмичења из календара такмичења ВСС. 

Београд, 2. март 2023. године. 

За Извршни одбор ВСС, 

 

_____________________________________ 

Душан Ковачевић, председник ИО 

 


