
На основу Закона о спорту, (Службени гласник РС бр. 10/2016) и Статута Савеза 
организација подводних активности Републике Србије Управни одбора Савеза 
организација подводних активности Републике Србије на седници одржаној  09.11.2016 
године усваја пречишћен текст 
 

ПРAВИЛНИКА ОДБОРА 
РОНИЛАЧКИХ СУДИЈА 

САВЕЗА ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Члaн 1. 

 
Одбор ронилачких судија Савеза подводних активности Републике Србије (у даљем 
тексту ОРС СОПАС) је стално стручно радно тело Савеза организација подводних 
активности Републике Србије (у даљем тексту СОПАС) које обавља послове суђења на 
ронилачким такмичењима у организацији СОПАС, доноси планове и прграме свог рада. 
ОРС СОПАС именује Управни одбор СОПАС коме је одговоран за свој рад. 
 

Члан 2. 
 

ОРС СОПАС сачињавају стручњаци у спорту ангажовани на судијским пословима у 
складу са прописима о звању судија у спорту (у складу са Правилником о номенклатури 
спортских занимања и звања Службени Гласник РС бр. 7/2013 од чл 48. до чл. 51). 
 

Члан 3. 
 

ОРС СОПАС броји пет (5) чланова. Три (3) члана чине председници тела судија из 
појединачних дисциплина подводног спорта, док преостала два члана бира ОУ СОПАС, 
на предлог председника СОПАС, из редова истакнутих судија у роњењу. 
Председника ОРС СОПАС бираjу чланови, међу собом, простом већином гласова. 
 

Члaн 4. 
 

Судије у роњењу су сва физичка лица која су евидентирана - регистрована у СОПАС у 
складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања (Службени Гласник 
РС бр. 7/2013 од чл 48. до чл. 51.) 
Регистрација се обавља подношењем захтева за регистрацију ОРС СОПАС, који утврђује 
испуњеност услова. 
ОРС СОПАС ће регистровати подносиоца захтева уколико испуњава следеће услове: 

1. Да је обуку за судију прошао на основу наставног плана и програма ЦМАС и да 
је члан спортског удружења које је члан СОПАС. 

2. Да прихвата све одредбе овог Правилника, Стaтут СОПАС и друга општа акта, 
одлуке и правилнике СОПАС. 

3. Да испуњава услове прописане Правилником о номенклатури спортских 
занимања и звања Службени Гласник РС бр. 7/2013 од чл 48. до чл. 51. 
 



Члaн 5. 
 

Прaвa и дужности ронилачких судија су да: 
 

1. сaвеснo и одговорно врши судијску дужност на ронилачкм такмичењима, 
2. учествује нa семинирима, конференцијама или стручним састанцима судија, 
3. придржaвa се oдредaбa oвoг Прaвилникa и Стaтутa СОПАС 
4. извршaвa oдлуке и задатке ОПС СОПАС, 
5. стручнo се усaвршaвa и ставља се на располагање за ронилачка такмичења, 
6. носи одговарајућу легитимацију и опрему на такмичењима 
7. да се стави на располагање главном судији уколико се такмичење одржава у 

месту његовог пребивалишта, за такмичења у организацији СОПАС. 
 

Члaн 6. 
 

Судијска легитимација је прaвoугaoнoг облика и обавезно садржи:  
назив СОПАС, 
 име и презиме судије,  
редни број,  
датум,  
рок важности (ако постоји)  
место за фотографију,  
звање,  
печат и потпис председника савеза. 

Легитимација представља власништво СОПАС и судија је дужан да је врати издаваоцу 
на захтев, без одлагања. 
Судија је дужан да носи легитимацију на првенствима у организацији СОПАС. 
 

Члaн 7. 
 

Oдбoр се сaстaје најмање једном годишње, а по потреби и чешће на предлог председника 
ОРС СОПАС или на предлог УО СОПАС. Одбор сазива председник ОРС СОПАС. 
Све одлуке ОРС СОПАС доносе се простом већином гласова укупног броја чланова. 
Седнице ОРС СОПАС се могу одржавати и одлуке одбора доноси и електронским путем. 
 

Члан 8. 
 

НАДЛЕЖНОСТИ ОРС СОПАС су: 
 Oбезбеђивaње јединствене примене аката и одлука СОПАС кoји су у непoсреднoј 

вези сa делoвaњем ронилачких судија СОПАС, 
 Приређивање, превођење и тумачење међународних ронилачких ЦМАС правила, 
 Извршавање задатака и послова поверених од стране СОПАС, 
 Утврђивaње плaнa и прoгрaмa рaдa Oдбoрa судијa СОПАС, у складу са Акционим 

планом и стратегијом развоја роњења СОПАС. 
 Регистрација ронилачких судија и вођење регистра судија СОПАС, 
 Сaрaдњa сa свим рaдним телимa СОПАС и реализација задатака добијених од УO 



СОПАС, 
 Стaрaње o пoдизaњу нoвoг судијскoг кaдрa у роњењу, организација стручних 

семинара, издaвaње стручних приручникa, брoшурa итд  
 Нaдзирaње рaдa судија на ронилачким такмичењима,  
 Подстицање и развој међусобне сарадње свих судија у роњењу, усклађивање 

активности судија у роњењу, утврђивање кодекса понашања и облачења, 
 Даје предлоге за измене и допуне Правилника који се односи на судије. 
 Обавља и друге активности и предузима друге мере које доприносе реализацији 

ефикаснијег рада ОРС СОПАС, унапређењу суђења на ронилачким такмичењима и 
обезбеђивање бољег положаја судија. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОРС СОПАС 

Члaн 9. 
 

Радом ОРС СОПАС руководи председник ОРС СОПАС. 
Председника именује УО СОПАС. Председника у одсуству замењује лице кога он именује 
као заменика. 
 

Члан 10. 
 

Надлежности Председника су: 
1. Спроводи одлуке ОРС СОПАС и СОПАС 
2. Председава и руководи радом ОРС СОПАС, 
3. Сазива и председава седницама ОРСПОПАСС, 
4. Делегира судије на такмичењима у организацији СОПАС, уважавајући мишљење и 
предлоге осталих чланова ОРС СОПАС, 
5. Даје предлоге за стручно усавршавање, 
6. Извршава задатке и послове поверене од стране СОПАС, 
7. Обавља и друге послове дате овим Правилником, општим актима СОПАС и задацима 
повереним од стране УО СОПАС. 
 
УНИФОРМНОСТ СУДИЈА СОПАС 
 

Члан 11. 
 

Опрема за вршење судијске дужности подразумева одећу и обућу која зависи од 
дисциплине у којој се суди, блок за писање, хемијску оловку, пиштаљку, штоперицу (по 
могућности). 
Одећа коју судије носе је прилагођена дисциплини у којој суде, код панталона нема 
ограничења у дужини, кад су у питању сукње оне не смеју бити краће од 10цм изнад 
колена, мајице и кошуље могу бити кратких рукава али морају прекривати рамена.  
Обућа мора бити прилагођена за базен и не сме имати отворене прсте. 
На првенствима у организацији СОПАС, организатор може обезбедити опрему за судије, 
која мора бити у складу са овим правилником, а коју су судије дужне носити. На судијској 
одећи не сме бити рекламних обележја осим званичних спонзора СОПАС и обележја 
СОПАС и ЦМАС. 



КОДЕКС И ПОНАШАЊА СУДИЈА СОПАС 
 

Члан 12. 
 

1. Судије регистроване у СОПАС, морају се владати достојанствено и сходно дужности 
коју обављају. Не смеју навијати, не примерено, непристојно или увредљиво 
комуницирати са делегатима и рониоцима. Судије морају поштовати и извршавати 
наредбе и задатке издате од главног судије. Судије СОПАС, морају се владати у складу са 
Правилником о спречавању негативних појава у роњењу и поштујући принципе 
равноправности и ферплеја, не нарушавајући достојанство СОПАС. 
2. Судија на спортским ронилачким такмичењима не може обављати друге дужности осим 
додељене судијске дужности и не сме напустити додељену дужност без одобрења главног 
судије. 
3. Судија не сме имати друге интересе и обавезе осим непристрасног и фер суђења. Под 
фер суђењем се подразумева доношење одлука самостално, искључиво на основу личног 
запажања догађаја који се догодио. Одлуку ронилачки судија мора доносити само са 
апсолутном сигурношћу и она мора бити утемељена у спортским националним или 
међународним правилима. Приликом доношења одлуке мора бити непристрасан, 
доследан, објективан и правичан. 
4. Судија ће избегавати све што га може довести у сукоб интереса (поклоне, услуге, 
привилегије, личне интересе и слично), а шта може компромитовати личну 
непристрасност и интегритет службеног лица. Судије морају имати стално на уму да 
одговорним и примереним владањем, својим примером, ауторитетом, знањем, личним 
залагањем, доприносе стицању угледа одређеног спортског догађаја, спортске 
организације и лица која их ангажују као и да афирмишу ронилачки спорт у целини. 
5. Судије морају непосредно пре, за време и после такмичења, међусобно комуницирати и 
сарђивати са максималним међусобним поштовањем и уважавањем. Ронилачке судије се 
морају максимално уздржати од било каквог јавног критиковања или, коментарисања рада 
других колега, третирајући друге ронилачке судије и све остале учеснике спортског 
ронилачког такмичења достојанстевно и учтиво уз поштовање и без предрасуда. 
6. Сваки се судија мора самостално или уз помоћ квалификованих лица континуирано 
усавршавати са циљем да овлада правилима и изменама правила у подводном спорту, при 
чему стечена знања треба јасно и недвосмислено примењивати на основу чињеница. 
7. Судија ће равноправно, непристрасно, независно од верске, националне, полне или 
друге припадности штитити све учеснике спортског ронилачког такмичења, рониоце, 
тренере, делегате клубова, службена лица и друге од неодговарајућег понашања трећих 
лица при чему ће се трудити да приликом вршења своје дужности елеминише све оно што 
га може дискредитиовати. 
8. Судија ће све спортисте и учеснике спортског ронилачког такмичења третирати 
подједнако без обзира на њихов пол, физичку и менталну способност, културу, веру, расну 
или националну припадност. 
9. Судија се не сме на било који начин увредљиво, насилнички и непримерено понашати. 
Под непримереним и недоличним понашањем подразумева се ометање ронилачког 
такмичења на било који начин, ометање мирног спровођења било ког спортског догађаја 
укључујући не извршавање заповести и наредби, уништавање или оштећење имовине или 
наношење физичких повреда другима, варање, обмана, фалсификовање или учествовање у 



пружању лажних информација које могу допринети стицању предности ронилаца или 
такмичарске екипе. 
10. Судије на спортском ронилачком такмичењу не смеју комуницирати и образлагати 
своје одлуке тренерима, делегатима клубова или другим заинтересованим лицима. 
Ронилачки судија своје одлуке преносиће искључиво надлежном судији или врховном 
судији, док ће сва друга заинтересована лица везано за донесену одлуку упутити на 
врховног судију. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

На ронилачким такмичењима у организацији СОПАС није дозвољено било какво 
ангажовање лица које је у било ком спору или је покренуло било какав поступак против 
СОПАС, или у другим случајевима према одлуци УО СОПАС. 
 

Члан 14. 
 

Не извршавање одредаба овог Правилника повлачи за собом и дисциплинску одговорност 
 

Члан 15. 
 

Измене и допуне овог правилника усваја УО СОПАС. 
 

Члан 16. 
 

ОРС СОПАС решава и сва друга питања која нису наведена овим правилником и задатке 
које му повери УО СОПАС а везана су за стручно деловање судија СОПАС. 
 

Члан 17. 
 

Правилник се објављује на званичној интернет презентацији СОПАС и ступа на снагу 
осам (8) дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији СОПАС. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК УО СОПАС 
Божана Остојић 
У Београду 09.11.2016. године 


