
 

 

 
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О СТИЦАЊУ ЗВАЊА, ОБАВЕЗАМА, 
ОДГОВОРНОСТИМА И ЛИЦЕНЦИРАЊУ 

КАРАТЕ СУДИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд 
Септембар 2013. 



 

 2 

На основу члана 44. Статута Карате федерације Србије Управни одбор КФС на седници 
одржаној дана 03.09.2013. године, донео је: 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О СТИЦАЊУ ЗВАЊА, ОБАВЕЗАМА, ОДГОВОРНОСТИМА 

И ЛИЦЕНЦИРАЊУ КАРАТЕ СУДИЈА 
 
 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се основни принципи стручног оспособљавања и лиценцирања 
карате судија на територији Републике Србије. 
 

Члан 2. 
Звања карате судија у Карате федерацији Србије су: 
• општински карате судија 
• регионални карате судија 
• национални карате судија 
• интернационални карате судија 
 
Кандидат који полаже за звање општинског карате судије мора да има: 
• навршених 16 година живота, 
• потпуну здравствену физичку и психичку способност, 
• најмање звање у карате спорту браон појас (1. KYU). 
 
Кандидат који полаже за звање регионалног карате судије мора да има: 
• навршених 17 година живота, 
• потпуну здравствену физичку и психичку способност, 
• најмање звање у карате спорту црни појас (1. DAN), 
• најмање годину дана проведену у звању општинског карате судије 
 
Кандидат који жели да полаже за звање националног судије мора да има: 
• навршених 18 година живота, 
• потпуну здравствену физичку и психичку способност, 
• најмање звање у карате спорту црни појас (1. DAN), 
• најмање две године проведене у звању регионалног карате судије. 
 

Члан 3. 
Кандидати који желе да полажу за међународно судијско звање морају испуњавати следеће 
услове: 
• да је навршио 25 година старости, 
• да има најмање 3. DAN у карате спорту, 
• да је 4.године на листи националних судија и активно судио у континуитету, 
• да је просечна оцена на суђењима у последње две године била минимум 4,0, 
• да се служи енглеским језиком и да поседује сертификат од овлашћене институције, 
• да има сагласност председника Федерације. 
Сва судијска звања (осим интернационалних) из члана 2. овог Правилника стичу се након 
успешно положених испита у оквиру Карате федерације Србије. 
 

Члан 4. 
Судијска комисија ће пре сваког полагања за судијска звања организовати судијски семинар. 
Програм семинара и испита садржи Општи и Посебни део. 
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a) Општи део: 

1. Теорија карате спорта 
2. Правилник Судијске комисије 
3. Такмичарски правилник Карате федерације Србије. 

 
b) Посебни део:  

1. Правила такмичења у борбама (кумите правила) 
2. Правила такмичења у катама (ката правила)  
3. Практични рад (вежбе) 

Фонд часова одређује Комисија. 
 

Члан 5. 
Испити се врше пред испитном комисијом коју сачињавају предавач предмета и два члана које 
одреди Комисија у сарадњи са Комисијом за едукацију и лиценцирање. 
 

Члан 6. 
Испит за судијско звање састоји се од теоријског и практичног дела.  
На прописаном документу комплетира се оцена са оба дела испита, уз евидентирање места и 
датума испита. Документација са испита, уз извештај, доставља се канцеларији Карате 
федерације Србије у року од највише 14 дана и чува као трајна документација. 

 
Члан 7. 

Након успешно положених испита Карате федерација Србије издаје диплому или потврду о 
стеченом звању, које се уписује у карате пасош. 
Кандидат који стекне звање национални карате судија мора једну годину да проведе као стажер 
и у том периоду не може вршити улогу врховног и главног судије у борилишту. 
 

Члан 8. 
Сва звања карате судије стечена у иностранству, у организацији Европске (EKF) и Светске 
карате (WKF) и Федерације уз сертификат који потврђује то звање подноси се Комисији на 
верификацију. 
Страни држављани могу, под истим условима као кандидати Карате федерације Србије, да 
стичу судијска звања у нашој земљи.  
Интернационална судијска звања се верификују на основу сертификата о положеном испиту.  
 

Члан 9. 
Пријава за полагање, поред општих података, мора да садржи и одговарајућу документацију 
издату од овлашћене установе за горе наведене захтеве.  

 
Члан 10. 

Предавачи судијских семинара као и испитивачи имају право на путне трошкове, дневнице и 
накнаду по часу које се исплаћују у висини која је одређена одлукама Управног одбора Карате 
федерације Србије. Трошкове сноси организатор. 
 

Члан 11. 
Све карате судије у оквиру стечених звања и успешно положеног теоретског и практичног 
испита на лиценцирању, стичу право на добијање једне од лиценци и то: 
• А – интернационална; 
• Б – национална; 
• Ц – регионална 
• Д – општинска. 

 
Члан 12. 

Комплетна документација у поступку лиценцирања мора да садржи: 
• Захтев за издавање лиценце, 
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• Кратку радну биографију (CV) 
• Две фотографије, 
• Доказ о уплати чланарине и накнаде за издавање лиценце, 
• Потврду о успешно положеном испиту на лиценцирању, 
 

Члан 13. 
Карате судији се може обновити дозвола за рад ако је у периоду важења дозволе за рад одсудио 
најмање седам такмичења у протеклој години. 
Судијске лиценце се оверавају на почетку такмичарске сезоне. 
 

Члан 14. 
Судије којима је издата дозвола за рад (лиценца) од стране Европске или Светске карате 
федерације дужни су да присуствују лиценцирању, али не полажу испит и лиценца им важи за 
период за који је издата. 
 

Члан 15. 
Лиценца се издаје на лични захтев судије и важи за такмичарску сезону за коју је оверена. 

 
Члан 16. 

Права сваког лиценцираног судије из регистра судија Карате федерације Србије су: 
• да се стручно усавршава, 
• да бира и да буде биран у органе карате организације у земљи и иностранству и  
• да буде ангажован на такмичењима у земљи и иностранству.  

 
Члан 17. 

Обавезе и одговорности сваког лиценцираног судије из регистра судија Карате федерације 
Србије су: 
• поштовање нормативнх аката и одлука органа Карате федерације Србије, 
• учествовање на лиценцирању, семинарима и саветовањима, 
• да се одазове када је делегиран да суди, 
• савесно обављање судијске дужности, 
• познавање и праћење измена WKF правила суђења и њихова примена, 
• обавештавање Комисије о промени личних података (адреса, телефон, ...)  
 

Члан 18. 
Лиценца се одузима уколико судија не поштује Статут, кодекс и нормативна акта КФС, или је 
доставио лажну документацију ради добијања лиценце. 
Карате судија коме је одузета дозвола за рад мора у року од 8 дана од дана пријема одлуке о 
одузимања дозволе за рад да је врати. 
 

Члан 19. 
Сваки судија за обављање судијске функције на такмичењу добија надокнаду путних трошкова, 
дневница као и таксе за суђење. Висину надокнаде одређује Управни одбор Карате федерације 
Србије за сваку календарску годину. 
 

Члан 20. 
Делегирани судија мора потврдити долазак на такмичење. Ако потврда доласка изостане 
Комисија покреће дисциплински поступак. 
 

Члан 21. 
Врховни судија и делегиране судије дужни су доћи на такмичење најмање 30 минута пре 
почетка такмичења у комплетној опреми. 
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Члан 22. 
Ако на такмичење (из било којих разлога) не дође потребан број судија, или се појави неки 
други проблем, насталу ситуацију решава Врховни судија.  
 

Члан 23. 
Врховни судија у договору са организатором такмичења врши припреме за несметано 
одржавање такмичења, а у случају његовог изостанка мења га контролор борилишта број 1. 
 

Члан 24. 
Судије са националне листе судија не могу судити на домаћим и међународним такмичењима 
без сагласности Комисије Карате федерације Србије. 
 

Члан 25. 
Уколико је пропозицијама неког домаћег или међународног такмичења предвиђено да клуб, 
учесник тог такмичења, ангажује судију из свог клуба, тада судија, може узети учешће на том 
такмичењу уз обавезну сагласност Комисије. 
 

Члан 26. 
Врховни судија у сарадњи са Контролорима борилишта оцењује судије и подноси писани 
извештај Комисији који садржи: 
• место и датум одржавања такмичења, 
• услови и квалитет организације,  
• имена судија које су судиле на такмичењу, 
• оцене судија са образложењем 
• остала запажања везана за такмичење 
 

Члан 27. 
Оцене судија се крећу од 1 до 5. и то 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; и 5.  
На оцену утичу следећи елементи: 
• уочавање и правилна процена поена, 
• процена нивоа контакта, 
• правилна процена казни, 
• примена правила, 
• време реакције, 
• геста и команде, 
• преузимање одговорности, 
• кооперативност у мечу 
 

Члан 28. 
Оценама 1 или 1.5 оцењују се судије када: 
• направе материјалну повреду правила, 
• донесу погрешну одлуку или својим понашањем изазову ексцесну ситуацију, 
• напусте своје место без сагласности Контролора борилишта  
 

Члан 29. 
Судија који је оцењен на такмичењу оценом 1 – слаб, губи право на накнаду и скида се са 
националне листе наредних шест месеци. 
Судија који је оцењен на такмичењу оценом 1.5, губи право на накнаду и скида се са 
националне листе наредна три месеца. 
 

Члан 30. 
Судију који је оцењен оценом 1 или 1.5 писмено обавештава Врховни судија.  
Тако оцењен судија се може жалити Комисији уз своје образложење суђења на којем је оцењен. 
Рок за жалбу је 3 дана од дана пријема обавештења од Врховног судије. 
Одлука Комисије је коначна. 
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Члан 31. 

Сва тумачења одредби овог Правилника, његове измене и допуне, као и усклађивање са 
општим актима КФС у надлежности су Управног одбора Карате федерације Србије. 
 

Члан 33. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 
 
 
 
  Председник КФС 
 
 
         
 Славољуб Пипер 
 


