
ПРАВИЛНИК СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СХНТС 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се питања организовања Судијске организације 
Савеза хокеја на трави Србије (у далем тексту СХНТС); обезбеђења; усавршавања; 
напредовања; обавеза и дужности судијског кадра, као и друга питања од значаја за 
деловање и организовање рада Судијске организације, у вези са судијама и суђењем. 
 

Члан 2. 
 
Судијска организација СХНТС је орган СХНТС коју чине сви чланови СХНТС који 

имају положен судијски испит. 
 
 

 
КАТЕГOРИЗАЦИЈА СУДИЈА  

 
 

Члан 3. 
 

Судије се деле у категорије судија према стажу, стручној спремности и квалитету 
вршења дужности.  

 
Члан 4. 

 
Спремност за суђење утакмица одређеног степена такмичења потврђује се 

положеним испитом за звање судије те категорије.  
Судија може бити унапређен само за једну категорију и не може бити враћен у 

нижу категорију. 
 

Члан 5. 
 

За едукацију, рангирање и одабир судија за такмичења задужена је судијска 
комисија која се састоји од председника и два члана 

 
 

Члан 6. 
 

Категоризација се врши два пута годишње.  
Судија подноси молбу – пријаву за полагање испита за вишу категорију, са свим 

документима предвиђеним овим Правилником Судијскoj комисији до 30. јуна, односно 
31. децембра, с тим да се потребна документација достави испитној комисији 
Организације најкасније у року од 30 дана.  

Стаж у новој категорији тече од дана положеног практичног дела испита тј. од 
датума успешно положене суђене последње испитне утакмице. 

 
 



Члан 7. 
  

Превођење судија из ниже у вишу категорију, врши се на основу одредаба овог 
Правилника.  
 

 
 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА  
 
 

Члан 8. 
 

Кадрове за судије хокеја на трави обезбеђују клубови, општински, окружни, 
подручни регионални, градски и покрајински Савези хокеја на трави, на основу 
годишњих планова и дугорочних програма.  

Њихова обука се обавља по јединственом програму школе за судије судијске 
организације. 

 
Члан 9. 

 
Звање судије стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен 

за територију Републике Србије и Судијску организацију, који утврђује удружење – 
школа за судије хокеја на трави. 

 
Члан 10. 

 
За полагање испита за судију кандидат подноси пријаву судијској комисији и 

прилаже следећа документа:  
а) извод из матичне књиге рођених,  
б) лекарско уверење о здравственој способности за вршење судијске дужности,  
в) биографију о свом спортском раду,  
г) доказ о играчком стажу,  
д) потврду надлежног државног органа да се против њега не води кривични 
поступак и  да није осуђиван за кривична дела и дела нечасне природе,  
ђ) да није под казном или суспензијом у хокејашкој или другој спортској 

организацији. 
 

Члан 11.  
 

Испит за судију може полагати кандидат који није млађи од 18 година у време 
пријаве за испит.  

Кандидат за судију мора бити примерног владања, постојаних морално – 
спортских и карактерних особина, дисциплинован, храбар и правичан.  

Припрему кандидата за испит спроводи Судијска организација по програму школе 
за судије хокеја на трави. 

 
Члан 12. 

 
Испит не може полагати:  
a) лице које је дисквалификовано одлуком надлежног органа организације из 

области физичке културе и спорта,  



б) лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у 
спорту у време трајања суспензије односно казне,  

в) лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривична дела 
нечасне природе, као и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак,  

г) лице коме здравствени разлози онемогућавају вршење судијске дужности 
 
 

Члан 13. 
 

Испитну комисију за теоретски део од три члана, а за практични део од два 
члана, одређује судијска комисија водећи рачуна да проверу теоретске спремности 
треба да врше судије инструктори, који се баве проучавањем Правила игре и стручним 
унапређењем. 

 
Члан 14. 

 
Испит се састоји из теоријског и практичног дела.  
Теоријски део испита се састоји у провери теоријског знања из Правила игре 

хокеја на трави и прописа СХНТС, који се односе на Правила и обавезе у вези са 
организацијом и спровођењем хокејашких такмичења.  

Теоријски део испита се састоји у решавању теста који садржи 20 питања и траје 
60 минута. Кандидат који од овог броја питања не буде имао 16 тачних одговора, није 
положио испит и не позива се на усмени део испита.  

Практични део испита се састоји у провери практичног знања у суђењу утакмица 
пред комисијом. 

Испитна комисија води записник о испиту. 
 

Члан 15. 
 

На основу извештаја испитне комисије о положеном испиту Судијска комисија 
проглашава кандидата у звање судије и објављује одлуку у службеном билтену и 
писмено обавештава судију.  

О положеном испиту и стицању звања Судијска комисија издаје писмени 
документ – сведочанство. 

Сведочанство – диплома садржи: име и презиме судије, са датумом издавања 
сведочанства, који се рачуна као дан проглашења.  

Сведочанство потписује и оверава председник судијске организације. 
 

Члан 16. 
 
Против одлуке испитне комисије кандидат за судију нема право жалбе. 
Одлука Испитне комисије је коначна. 
 

Члан 17. 
 
Кандидат који није положио испит за звање судије, може се пријавити за нови 

испит по истеку шест месеци од момента подношења документације и сноси све 
трошкове поновљеног испита. 

Кандидат, који не положи ни поновни – други испит, нема више право полагања 
испита за звање судије 

 
 
 



Члан 18. 
 

Кандидат после положеног испита стиче звање регионалног судије.  
Регионални судија може бити одређен за суђење првенствених и куп утакмица 

екипа млађих категорија играча и сениорских екипа најнижег (регионалног) степена 
такмичења.  

Стаж  регионалног судије траје најдуже годину дана.  
Регионални судија обавезан је да одсуди најмање 5 утакмица да би приступио 

полагању испита за звање савезног судије.  
По истеку овог рока регионални судија се подвргава испиту из теоријског знања и 

физичке спремности ради превођења у звање савезног судије. Уколико не положи испит 
за савезног судију поново се подвргава испиту после истека од три месеца, када се 
дефинитивно одлучује о његовом превођењу у савезног судију или брисању са списка 
судија.  

Уколико судија за време стажа регионалног судије из објективних разлога није 
одређиван за суђење утакмица, стаж му се продужава за онолико времена колико није 
обављао судијску дужност. 

 
Члан 19. 

 
Судија који је положио испит у иностранству, пред комисијом надлежног органа 

удружења, или надлежног органа националног савеза – члана ФИХ, по повратку у 
земљу постаје судија – члан судијске организације СХНТС, у звању које је, до тада, 
стекао. 

Судији који се због школовања, или рада, налази у иностранству, на његов 
захтев, Судијска комисија ће дати сагласност да тамо суди, ако је савез хокеја на трави 
те земље члан ФИХ. 

 
Члан 20. 

 
Трошкови рада испитне комисије и контролора падају на терет  регионалног, 

градског или покрајинског савеза хокеја на трави из којег је кандидат за судију. 
 

 
ШКОЛА ЗА СУДИЈЕ ХОКЕЈА НА ТРАВИ 

 
Члан 21. 

 
Организација судија СХНТС у складу са усвојеним јединственим програмом 

полагања испита за судије хокеја на трави организује школу за судије хокеја на трави. 
 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА 

 
Члан 22. 

 
Стручно усавршавање судијског кадра постиже се: 
• стручним окупљањем и применом одабраних метода наставе, 
• провером теоретског знања и физичких способности, 
• контролом умешности у суђењу утакмица, 
• као и школовањем судијског кадра за инструкторе одређене 
специјалности и другим формама усавршавања. 



Активности судијске организације 
 

Члан 23. 
 
Стручне активности судијског кадра подразумевају: 
1. Пленарни састанак: који је обавезан за све чланове удружења. Припрема га и 

организује извршни одбор удружења судија. 
Ови састанци су: 
а) организационог карактера: анализира се стање и проблеми судијског кадра, 

предлажу мере и доносе закључци, 
б) стручног карактера: разматрају се питања из теорије и праксе суђења на 

утакмицама. 
2. Стручни семинар је обавезан за судијски кадар с листе одређеног степена 

такмичења. Припрема и организује га Судијска комисија. 
 
Ови стручни скупови одржавају се, по правилу два пута годишње, у виду: 
•  стручне анализе са приказом квалитета судија и суђења, 
• стручне информације о евентуалним изменама и допунама Правила игре и 

прописа у вези са организацијом такмичења у хокеју на трави, 
• стручне наставе о актуелним елементима из области Правила игре са 

инструкцијама за примену, 
• стручних провера теоријског знања, физичких способности и здравственог 

стања. 
 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА 

 
Члан 24. 

 
За сваку утакмицу одређују се судије, а тамо где је то утврђено одлукама 

надлежног органа хокеја на трави и резервни судија. 
 

Члан 25. 
 
Судије делегиране за обављање дужности на одређеној утакмици, могу бити 

одлуком надлежног органа за делегирање судија замењени, ако то интереси такмичења 
захтевају или ако они сами откажу. 

Уколико судија откаже утакмицу о разлозима и доказима отказа мора обавестити 
надлежни орган за делегирање судија. 

 
Члан 26. 

 
Делегирање судија за суђење врши судијска комисија СХНТС коју именује 

Управни одбор СХНТС из структуре савезних судија уз претходно прибављено 
мишљење судијске организације. 

 
Члан 27. 

 
Одлука о делегирању судија се благовремено саопштава судији преко сајта 

(имејла) СХНТС, достављањем налога за суђење или на други начин обавештавања. 
Ако судија, за време утакмице не буде у могућности да настави суђење, суђење 

ће преузети резервни судија, односно примењују се одлуке СХНТС о примени Правила 
игре. 



Члан 28. 
 
Надлежни орган при делегирању судија мора водити рачуна да се према тежини 

и значају утакмице делегирају одговарајуће судије према њиховим способнистима и 
квалитету. 

 
Члан 29. 

 
Судијска комисија у складу са овим Правилником формира листу судија за сваку 

лигу. Листе се утврђују сваке такмичарске године и то најкасније 30 дана пре почетка 
такмичарске године. 

 
Члан 30. 

 
У циљу подстицања судија на систематски рад и за боље вршење судијске 

дужности и селекције квалитета, свака листа за суђење на одређеном степену 
такмичења, обавезно се обнавља најбољим судијама са непосредно нижих листа 
одговарујећег степена такмичења. 

 
 

 
ОБАВЕЗА СУДИЈА ПРИ СУЂЕЊУ УТАКМИЦА 

 
Члан 31. 

 
Судија је дужан да суди утакмицу за коју га одреди надлежни орган за 

делегирање службених лица, потом да се стара о доследној примени Правила игре, 
одлука СХНТС и усвојених јединствених критеријума за суђење утакмица. 

 
Члан 32. 

 
Давање изјава судија о суђењу у средствима јавног информисања представља 

прекршај који се санкционише одредбама Дисциплинског правилника СХНТС. 
 

Члан 33. 
 
Делегиране судије и резервни судија су дужни да најкасније један сат пре 

времена одређеног за почетак утакмице дођу на игралиште, благовремено се припреме 
и на време изађу на терен и означе почетак утакмице. 

 
Члан 34. 

 
Судије кад су одређене дужни су да пре почетка утакмице обаве све радње 

предвиђене Правилима игре, одлукама и прописима о такмичењима СХНТС, односно 
пропозицијама такмичења. 

 
Члан 35. 

 
Судија је обавезан да утакмицу суди у прописаној и за судију одређеној спортској 

опреми. 
Спортску опрему, у складу са Правилима игре, утврђује на предлог Судијске 

комисије Управни одбор СХНТС. 
 



 
Накнада за стручан рад 
 

Члан 36. 
 
Судији и инструктору за обављање стручних послова: рада у испитним 

комисијама, провери теоријског знања и физичке спремности судија, изради стручних 
реферата и др. припада одговарајућа накнада. 

Ако судија или инструктор ове дужности и послове врши ван свог места боравка 
припадају му и путни трошкови у складу са одлуком Управног одбора СХНТС. 

Одлуку о висини накнаде за обављање стручних послова, из става 1. овог члана 
на предлог судијске комисије доноси Управни одбор СХНТС. 

 
 

 
ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ СУЂЕЊА УТАКМИЦЕ 

 
Члан 37. 

 
Судије су дужне да благовремено и писменим путем обавесте орган за 

делегирање службених лица СХНТС, ако су спречени из било ког разлога, да неће моћи 
да суде утакмицу. 

 
Члан 38. 

 
Судија, који из оправданих разлога не може да обави дужност за коју је 

делегиран, дужан је да откаже суђење писмено, телеграмом или факсом, а у изузетно 
оправданим случајевима отказ се може саопштити телефонским путем и то 24 часа пре 
времена утврђеног за почетак утакмице. 

Рок из става један овог члана подразумева обавезу судије да обавештење о 
отказу суђења мора бити код органа за делегирање службених лица до рока из 
предходног става. 

Отказ мора бити писмено образложен. 
Уколико судија два пута неоправдано откаже суђење утакмице аутоматски се 

брише са листе суђења. 
 

Члан 39. 
 
Судије, резервни судија, инструктор – посматрач суђења, су обавезни да о свакој 

промени места боравка, адресе стана или пријављених бројева телефона за 
комуникацију у року од 48 часова, писмено обавести орган за делегирање службених 
лица СХНТС. 

 
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

 
Члан 40. 

 
Судија који се налази на листи за суђење, мора бити лекарски прегледан пре 

почетка јесење и пролећне сезоне. 
Судија који се не подвргне лекарском прегледу или не буде оглашен за здравог и 

способног за суђење не може бити делегиран за суђење утакмице. 



Поновни лекарски преглед, за судије који се нису подвргли прегледу или нису 
били оглашени за здравог и способног за суђење, поново се може обавити по истеку 
рока који одреди Судијска комисија. 

 
 

 
СУДИЈСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И АМБЛЕМ 

 
Члан 41. 

 
Судије и инструктори поседују службену легитимацију Удружења. Службену 

легитимацију издаје Судијска организација. 
Судија је дужан да за време суђења носи амблем СХНТС који је јединствен за 

све судије СХНТС, и сва такмичења у хокеју на трави на територији Републике Србије. 
 

Члан 42. 
 
Судије, док се налазе на листи ЕХФ или ФИХ, носе амблем ЕХФ или ФИХ и на 

утакмицама сталних такмичења СХНТС, у складу са прописима и одлукама ЕХФ, 
односно ФИХ. 

 
 

ОГРАНИЧЕЊА 
 
Судија – инструктор – тренер 
 

Члан 43. 
 
Судија и инструктор који врши дужност тренера не може обављати судијску 

дужност на утакмицама у којима учествују екипе његовог клуба. 
 
Судија активни играч 
 

Члан 44. 
 
Активан играч клуба може полагати испит за судију, али не може судити утакмице 

у којима учествују екипе његовог клуба. 
 
Судија и инструктор – функционер у хокејашком клубу 
 

Члан 45. 
 
Судија и инструктор ангажован аматерски или професионално у клубу хокеја на 

трави не може вршити функцију судије на утакмицама у којима учествују екипе његовог 
клуба. 

 
Стручна контрола суђења 
 

Члан 46. 
 
Судије се, по правилу, контролишу приликом суђења утакмица. 
Контролу, по правилу, спроводи орган савеза, кога одреди Управни одбор 

СХНТС. Ово не искључује право и осталим стручним органима Судијске организације да 



контролишу судију са свог подручја, да прате његов развој и да му помажу у стручном 
усавршавању и оспособљавању за напредовање. 

Контролу врши инструктор који се налази на листи посматрача најмање истог 
степена такмичења на којој се налази судија, чије се суђење контролише. 

Систем контроле суђења је јединствен на целој територији СХНТС. 
У одређеним случајевима, када то захтева ситуација у такмичењу и интерес 

судијског органа надлежног савеза, може се одредити посебна контрола ради увида у 
вршење дужности судије и контролора. 

Извештај о контроли суђења основно је мерило за рангирање судија. 
Начин вршења контроле прописује упутством Судијска комисија Судијске 

организације СХНТС на основу општих смерница за контролу суђења ФИХ и ЕХФ. 
Услове за стављање и скидање инструктора са листе контролора прописан је 

одредбама овог Правилника. 
 
 
Листе инструктора контролора 
 

Члан 47. 
 
За стручно праћење и оцењивање квалитета суђења формирају се листе 

инструктора - контролора, за сваки степен такмичења посебно, које утврђује Судијска 
комисија, а верификује Управни одбор СХНТС. 

На листе инструктора - контролора могу се ставити, у првом реду, школовани 
инструктори ове специјалности, чије је звање једнако, или више од звања савезног 
судије, који су у дужем периоду успешно водили утакмице истог или вишег степена 
такмичења, а потом обављали стручну контролу суђења и учествовали у стручном раду 
на унапређењу и селекцији судија. 

 
Члан 48. 

 
На листу стручног посматрача - инструктора не може се ставити инструктор: 
• који је, као активни судија, био скинут са одговарајуће листе одређеног степена 

такмичења због тежих пропуста у суђењу, 
• који није задовољио на провери здравствене способности, 
• који је као судија, или као инструктор, кажњаван за дела нечасне природе. 
 

 
Листа инструктора стручних предавача 
 

Члан 49. 
 
Извршни одбор Удружења у циљу школовања и оспособљавања инструктора за 

посебан вид и ангажовање на пословима предавача, на школама за стварање нових 
судија хокеја на трави и на семинарима за усавршавање постојећих судија на разним 
листама и степенима такмичења, за предаваче и испитиваче на школама за нове судије 
и испитима за виша судијска звања утврђује посебну листу стручних предавача. 

 
Члан 50. 

 
Судијска комисија утврђује критеријуме које морају да испуњавају инструктори да 

би били увршћени на листу стручних предавача – испитивача. 
 

Члан 51. 



 
Стручни предавачи могу бити инструктори који имају положени испит пред 

надлежном комисијом Судијске организације  
 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ СУЂЕЊА 
 

Члан 52. 
 
За суђење утакмица судије се оцењују бројчаним оценама а на основу посебног 

упутства које на предлог Судијске комисије утврђује Судијска организација. 
 

Члан 53. 
 
Упутство о оцењивању судија из претходног члана овог Правилника, јединствено 

се примењује за сва такмичења и лиге на територији СХНТС. 
 

Члан 54. 
 
Оцењивање квалитета суђења на утакмицама врши делегат а по потреби и 

стручни посматрач суђења утакмица, који је дужан да своју оцену образложи у 
писменом извештају. 

 
Члан 55. 

 
Судија који на утакмици добије оцену „неприхватљиво лоше суђење“ (5,0 – 5,9), 

аутоматски не може да суди утакмице четири наредна кола првенства. Судија који 
добије оцену незадовољавајуће – лоше суђење (6,0 – 6,9) не може да суди утакмице у 
наредна два кола првенства. 

 
Члан 56. 

 
Оцене делегата анализира Судијска комисија и решава жалбе у првом степену на 

негативно дате оцене. 
Судијски орган који је донео одлуку у првом степену дужан је да о својој одлуци 

писмено обавести судију односно делегата, стручног посматрача суђења те утакмице и 
орган за делегирање односне лиге. 

Уколико су судија, делегат или стручни посматрач незадовољни донетом 
негативном оценом, имају право жалбе у другом степену Управном одбору СХНТС. 

 
 
 

ДЕЛЕГАТИ 
 

Члан 57. 
 
Судијска комисија усваја листу делегата. 
Приликом предлагања и утврђивања листе делегата мора се водити рачуна о 

стручним, спортским и моралним квалитетима. 
 
 
 
 



Члан 58. 
 

Стручне посматраче – инструкторе суђења одређује председник Судијске 
комисије са посебне листе инструктора коју утврђује Управни одбор одговарајућег 
савеза. 

 
Члан 59. 

 
Успешност вршења дужности делегата на утакмицама анализира Судијска 

комисија и предлаже оцене такмичарском органу за делегирање делегата. 
На крају такмичарске године Судијска комисија утврђује успешност за сваког 

делегата појединачно. 
 

Члан 60. 
 
Члан Органа за делегирање судија бира се из редова истакнутих инструктора 

хокеја на трави доказаних на највишем степену такмичења националног савеза из 
редова активних чланова удружења судија регионалних, покрајинских и градских савеза. 

 
Члан 61. 

 
Управни одбор СХНТС бира органе за делегирање судија, на предлог Судијске 

организације. 
 

Члан 62. 
 
У случају када на основу правоснажне одлуке о анализи суђења Судијске 

комисије оцену делегата за неуспешно тј. успешно суђење поништи, орган за 
делегирање таквог делегата не делегира у наредна два кола или до краја првенства, а у 
тежим случајевима предлаже таквог делегата за изостављање са листе. 

 
Члан 63. 

 
Судијска комисија има следеће задатке: 
а) примењује и инплементира Правила игре које издаје ФИХ; 
б) одређује судије за утакмице такмичења која организује СХНТС; 
в) одговорна је за селекцију, обуку и школовање судија; 
г) сарађује са Судијском организацијом СХНТС. 
 

Члан 64. 
 
Судијска комисија два пута годишње, по завршетку јесење и пролећне сезоне, 

подноси Управном одбору СХНТС извештај о раду и квалитету приказаног суђења на 
утакмицама савезне лиге. 

 
 

РАНГИРАЊЕ СУДИЈА 
 

Члан 65. 
 
Судијска комисија прати судије и суђење преко извештаја делегата, стручног 

посматрача и специјалних посматрача, и на основу анализе доноси одлуку о стручним 
квалитетима судија. 



 
Члан 66. 

 
Рангирање судија за суђење врши се после завршене такмичарске године, 

сабирањем добијених оцена, па се тај збир дели са бројем утакмица и добија просечна 
оцена. 

На основу оцена делегата, које анализира Судијска комисија формира се ранг 
листа. 

Ранг листу судија формира Судијска комисија. 
Усвајање ранг листе судија доноси Управни одбор СХНТС. 
 

Члан 67. 
 
Ако на крају такмичарске године, када се утврђују ранг листе судија, двојица или 

више судија или судија помоћника имају исти просек оцена боље пласиран на листи је 
судија који има већи број обављених суђења, а ако су и ти услови исти онда предност 
има онај судија или судија помоћник који је имао већу просечну тежину утакмице. 

 
Члан 68. 

 
Судијска комисија доноси Упутство о рангирању судија. 
 
 

ЛИСТЕ СУДИЈА 
 

Члан 69. 
 
За утакмице хокеја на трави утврђују се листе за суђење, посебно за сваку лигу. 
Судије са листе за суђење делегирају се и за вршење дужности резервног судије. 
 

Члан 70. 
 
За суђење утакмица на основу овог Правилника на предлог Судијске комисије 

Управни одбор формира листе са оптималним бројем судија. 
 
Услови за формирање листа судија 

 
Члан 71. 

 
На листу судија на предлог Судијске комисије, може се уврстити судија савезне 

категорије који поред траженог квалитета испуњава и следеће услове: 
• судија за суђење који на дан 1. јула године у којој се утврђују листе није старији 

од 50 година (уколико се већ налази на листи), односно 37 година (ако први пут долази 
на листу), а у предходној такмичарској години је судио најмање 5 утакмица Прве лиге, 

• предлоге кандидата за долазак на листу за суђење предлажу регионални савези 
хокеја на трави. Предлог разматра и утврђује Судијска комисија. 

Коначно усвајање врши Управни одбор СХНТС. 
Да би судија био предложен за суђење прве лиге, мора да се на ранг листи 

налази међу првих десет судија. Изузетно, ако међу првих десет рангираних судија 
нема довољно судија који су предвиђени овим Правилником, кандидат за суђење на 
ранг листи не сме да буде испод половине ранг листе. 



По правилу, првопласирани судија са листе судија за нижи ранг такмичења, ако 
испуњава друге услове из овог Правилника, треба да буде предложен на листу за 
суђење Прве лиге Србије. 

 
Листе стручних посматрача – суђења 
 

Члан 72. 
 
За стручну контролу суђења и оцењивања квалитета суђења утакмица Прве лиге 

Србије, на основу одредаба овог Правилника, Судијска комисија формира листу 
стручних посматрача – контролора суђења за сваку лигу посебно коју верификује 
Управни одбор СХНТС. 

 
Обнављање листа 
 

Члан 73. 
 

На крају такмичарске сезоне са листе судија и судија помоћника, на предлог 
Судијске комисије, обавезно се изостављају по двојица судија. 

 
Члан 74. 

 
Судија или судија помоћник који је у такмичарској години упућиван на поновну 

проверу теоретског знања или физичке спремности, за наредну такмичарску годину не 
може бити предложен за напредовање на листу за суђење Прве лиге Србије. 

 
Члан 75. 

 
На предлог судијске организације, Судијска комисија може предложити у циљу 

подизања квалитета суђења, кадровског подмлађивања и других разлога, замену судија 
са листа Прве лиге Србије независно од успешности судија. Одлуку о таквој иницијативи 
доноси Управни одбор СХНТС. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 76. 

 
За све што није предвиђено Правилником у вези са судијама и суђењем важе 

одредбе одговарајућих прописа СХНТС. 
 

Члан 77. 
 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном билтену 
СХНТС. 

 


	ШКОЛА ЗА СУДИЈЕ ХОКЕЈА НА ТРАВИ
	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА
	Активности судијске организације
	ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА
	ОБАВЕЗА СУДИЈА ПРИ СУЂЕЊУ УТАКМИЦА

	Накнада за стручан рад
	ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ СУЂЕЊА УТАКМИЦЕ
	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

	СУДИЈСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И АМБЛЕМ
	ОГРАНИЧЕЊА
	Судија – инструктор – тренер
	Судија активни играч
	Судија и инструктор – функционер у хокејашком клубу
	Стручна контрола суђења
	Листе инструктора контролора
	Листа инструктора стручних предавача
	ОЦЕЊИВАЊЕ СУЂЕЊА
	ДЕЛЕГАТИ
	РАНГИРАЊЕ СУДИЈА
	ЛИСТЕ СУДИЈА

	Услови за формирање листа судија
	Листе стручних посматрача – суђења
	Обнављање листа
	ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


