
КОНКУРС ЗА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА СУДИЈА  СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА 

САВЕЗА ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ СРБИЈЕ 
 

ССПС расписују конкурс за полазнике стручног оспособљавања и усавршавања кадрова за 
занимање судија у спорту тј. Судија синхроног пливања у сарадњи са aкредитованом 
високошколском установом.  

Време трајања конкурса: 05.12. – 16.12.2018. 

Почетак извођења наставе: 22.12.2018. 

Meсто одвијања теоријске наставе: Факултет спорта и физичког васпитања (ул. Благоја Паровића 
156, Београд) 

Услови за пријаву на конкурс: 

• завршену најмање средњу школу (трогодишњу или четворогодишњу) 
• навршених 18 година живота 
• уверење опште здравствене способности (не старије од 6 месеци) 
• уплатио/ла таксу за упис на жиро рачун ССПС 

 

Неопходна документација: 

• копију дипломе 
• копију идентификационог документа (лична карта или пасош) 
• уверење опште здравствене способности 
• признаницу о уплаћеној такси 

 
Пријаве се подносе на адресу Савеза за синхроно пливање Србије у електронском формату на 
меил: office@synchro-serbia.org.rs, са назнаком Конкурс за стручно оспособљавање судија_име 
подносиоца пријаве.  

Висина школарине за:  

• 1. ниво-судија синхроног пливања (пионирска и кадетска категорија) износи 15.000,00 РСД 
• 2. ниво-национални судија синхроног пливања (пионирска, кадетска, јуниорска и 

сениорска категорија) износи 10.000,00 РСД 

Уколико кандиадат уписује и 1. и 2. ниво у истом року -укупна школарина износи 22.000,00 дин 

Начин плаћања школарине:  

1. ниво: школарина се може регулисати у три једнаке месечне рате, на текући рачун Савеза за 
синхроно пливање Србије -160-17722-66. Прва рата мора бити уплаћена најкасније 20.12.2018. 

2. ниво: школарина се може регулисати у две једнаке месечне рате, на текући рачун Савеза за 
синхроно пливање Србије -160-17722-66. Прва рата мора бити уплаћена најкасније 20.12.2018. 

mailto:office@synchro-serbia.org.rs


Уколико кандидат/киња уписује и 1. и 2. ниво у истом року -школарина се може регулисати у пет 
месечних рата  (четири рате по 5.000,00 РСД и  пета рата -2.000,00 РСД). Прва рата мора бити 
уплаћена најкасније 20.12.2018. 

Да би кандидат/киња упасо/ла други ниво обуке, неопходно је да има доказ о завршеном првом 
нивоу обуке или већ поседује лиценцу издату од стране ССПС за спортског судију у складу са 
Правилником Удружења судија. 

Настава се одвија викендом и оквирно трајање теоријске наставе је четири месеца. 

Опис програма: 
 
План и програм стручног оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања ССПС обухвата 
оспособљавање и усавршавање за занимање спортских судија синхроног пливања и састоји се из 
два дела програма, опште стручног дела и уже стручног дела прогама. Савладавањем плана и 
програма оспособљавања и усавршавања судија синхроног пливања ССПС, обезбеђује се 
неопходно знање и вештина за стицање звања у оквиру занимања спортских судија –  судија 
синхроног пливања. Лица која су завршила овај програм су способна и стручна за вршење 
спортских судијских дужности на такмичењима синхроног пливања прописане категорије. 

 

Звања која се стичу у оквиру занимања спортских судија у синхроном пливању су:  
 
1. Судија синхроног пливања  - оспособљеност I нивоа 60 часова  
 
2. Национални судија синхроног пливања - оспособљеност II нивоа 120 часова 
 
План и програм стручног усавршавања и оспособљаваља судија синхроног пливања ССПС се 
реализују путем наставних активности, предавања, практичне наставе, семинара и др. Теоријски 
део наставе се изводи путем предавања, или менторских консултација. Кроз оспособљавање лица 
се упознају са наставним планом и програмом, при чему надограђују своја знања кроз успешно 
савладавање програмских активности. Кандидати кроз практични део уже стручног 
оспособљавања стичу практична знања о обавезама и начину рада судија синхроног пливања. 
 
У зависности од броја пријављених кандидата настава може бити организована или као редовна 
настава или као менторско-консултативна настава (мање од пет полазника). Фонд часова 
менторско-консултативне наставе не може бити мањи од 85% утврђеног фонда часова за редовну 
наставу. 
 
Опште стручни предмети у оквиру општестручног дела стручног оспособљавања и усавршавања 
судија у синхроном пливању су:  
1. Наставни садржај предмета Законска уређеност спорта у Р. Србији обухвата: 

• Закон о спорту 
• Правилник о номенклатури спортских занимања и звања  
• Остала подзаконска акта  

 
 
Уже стручни предмети у оквиру ужестручног дела стручног оспособљавања и усавршавања судија 
у синхроном пливању су:  

http://www.synchro-serbia.org.rs/doc/6-pravilnik-us-ssps.pdf


1. Организација такмичења, судијске дужности, доношење одлука и кодекс понашања 
• Организација такмичења (ФИНА и Правилник о организацији такмичења ССПС ) 
• врсте судијских дужности и доношење одлука (ФИНА и Правилник о организацији 

такмичења  ССПС) 
• кодекс понашања ( ФИНА и Правилник Удружења судија ССПС 

2. Међународна правила синхроног  пливања – FINA правила синхроног пливања 
• Општа правила (GR) 
• Правила синхроног пливања (SW) 
• Правила за базене и опрему (FR) 
• Допунска правила (BL) 

 
3. Организација и суђење  такмичења синхроног пливања 

• Правилник за организацију такмичења у Србији 
• FINA правила суђења ( ФИНА Мануел ) 

 
4. Стручна пракса 

• такмичењима синхроног пливања у организацији ССПС  и на такмичењима која су у  
календару ССПС. 

 
 


