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 На основу члана 31. Статута Ватрогасног савеза Србиjе, Извршни одбор ВСС, 
на седници одржаноj дана 31.03.2004. године, доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за стицање звања ватрогасних судиjа 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником уређуjу се: стицање звања ватрогасног судиjе, полагање 
испита, провера знања, судиjска легитимациjа и судиjска књижица, организовање и 
рад судиjа. 
 
СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ВАТРОГАСНОГ СУДИJЕ 
 

Члан 2. 
 Звање ватрогасног судиjе стиче се полагањем испита на начин предвиђен 
овим Правилником.  
 Испит за звање ватрогасног судиjе може полагати члан ватрогасне 
организациjе у звању наjмање Млађег ватрогасног официра коjи, код првог 
полагања испита, ниjе стариjи од 45 година. 
 

Члан 3. 
 Кандидата за полагање испита за ватрогасног судиjу предлаже надлежни 
орган или тело општинског ватрогасног савеза. 
 Приjава за полагање испита за ватрогасног судиjу садржи : 

- опште податке о кандидату и 
- податке о стручности са образложењем. 

 Образац приjаве за полагање судиjског испита утврђуjе СТС ВСС. 
 Приjава за полагање судиjског испита подноси се СТС-у након спроведене 
обуке кандидата по програму СТС-а. 
 
ИСПИТ 
 

Члан 4. 
 Испит за звање ватроганог судиjе обухвата оцењивање познавања 
организациjе ватрогасних такмичења, пропозициjа такмичења, технике суђења и 
извођење такмичарских вежби. 
 Испит се састоjи из: 

- писменог дела-решавања тест питања, 
- практичногдела-извођење такмичарске вежбе и 
- технике суђења. 

 Испит се полаже у jедном дану. 
 

Члан 5. 
 Писмени део испита траjе 90 минута. 
 На писменом делу испита кандидат решава 100 питања у тесту чиjи садржаj 
утврђуjе СТС, а на основу ширег списка питања из области организациjе ватрогасних 
такмичења и оцењивања исправности изведене такмичарске дисциплине. Шири 
списак питања, за писмени део испита, саставни jе део овог Правилника. 
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Члан 6. 

 Практични део извођење такмичарске вежбе полаже се на полигону. 
 У овом делу испита врши се оцењивање познавања начина извођења 
такмичарске дисциплине кроз практичан рад на извођењу такмичарске дисциплине. 
 Такмичарска дисциплина у коjоj ће се спровести оваj део испита jе: 

- Напад за гашење (суви). 
 Поделу радних улога врши испитна комисиjа. 
 

Члан 7. 
 На испиту из технике суђења врши се оцењивање знања из праксе суђења и 
технике спровођења суђења, као и однос судиjе према такмичарима и радним 
телима такмичења. 
 

Члан 8. 
 Кандидат коjи на писменом делу испита погрешно одговори на више од 5 
питања, ниjе положио испит и не може приступити полагању осталих  делова 
испита. 
 

Члан 9. 
 Кандидат коjи у практичном делу извођења такмичарске дисциплине направи 
више од две грешке ниjе положио оваj део испита и упућуjе се на поновно полагање 
у року коjи не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 90 дана. 
 

Члан 10. 
 На испиту из технике суђења рад кандидата оцењуjе се оценом ЗАДОВОЉАВА 
или НЕ ЗАДОВОЉАВА. 
 Кандидат коjи на овом делу испита добиjе оцену НЕ ЗАДОВОЉАВА упућуjе се 
на поновно полагање у року коjи не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 90 дана. 
 

Члан 11. 
 Кандидат коjи на поновљеном испиту из члана 6. или 7. овог Правилника, не 
положи испит, може поново полагати испит за ватрогасног судиjу у року коjи не 
може бити краћи од 6 месеци, а на основу приjаве коjу у поновном поступку поднесе 
општински ватрогасни савез. 
 
ИСПИТНА КОМИСИJА 
 

Члан 12. 
 Испитну комисиjу именуjе Стручно технички савет Ватрогасног савеза Србиjе. 
 Испитна комисиjа броjи три члана. 
 Радом Испитне комисиjе руководи председник испитне комисиjе. 
 Након спроведеног испита, Комисиjа доставља извештаj СТС-у. 
 Решењем ВСС о именовању Испитне комисиjе утврђуjе се висина трошкова 
полагања испита. Висина трошкова обухвата две службене дневнице и путне 
трошкове у коjе улазе трошкови средстава jавног превоза или употреба приватног 
аутомобила. 
 Комисиjи се предаjу тестови за писмени део испита за ватрогасног судиjу. 
 

Члан 13. 
 Стручно технички савет, на основу извештаjа Испитне комисиjе, издаjе 
Решење о признавању звања ватрогасног судиjе и судиjску легитимациjу и судиjску 
књижицу коjу потписуjе председник ВСС. 
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СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВАТРОГАСНЕ СУДИJЕ 
 

Члан 14. 
 Проверу знања судиjа за ватрогасна такмичења из области ватрогасних 
такмичења спроводи Испитна комисиjа за полагање испита. Провера знања врши се 
сваке 4 године. 
 Уколико се у року од 3 месеца по истеку важности лиценце не изврши 
продужење исте, онда се врши поновно полагање комплетног судиjског испита 
према члану 4. овог Правилника. 
 Испит провере знања састоjи се из решавања тест питања и спроводи се само 
писмено. Испит провере знања евидентира се у судиjскоj легитимациjи и судиjску 
књижицу. 
 
СУДИJСКА ЛЕГИТИМАЦИJА И КЊИЖИЦА 
 

Члан 15. 
 На основу Решења СТС-а, ВСС издаjе ватрогасном судиjи судиjску 
легитимациjу и судиjску књижицу. 
 Судиjска легитимациjа служи за идентификациjу и доказивање звања 
ватрогасног судиjе приликом вршења функциjе на ватрогасном такмичењу и носи се 
видно на делу униформе. 
 Судиjска књижица садржи личне идентификационе податке судиjе и 
евиденциjу о ангажовању на ватрогасним такмичењима. 
 Изглед судиjске легитимациjе и судиjске књижице утврђуjе Извршни одбор 
ВСС. 
 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 За ватрогасног судиjу међународног ранга, спроводи се поступак полагања 
испита према одредбама овог Правилника. Ранг међународног судиjе добиће 
кандидат коjи на испиту за међународног судиjу не направи ни jедну грешку. 
ПРЕСТАНАК ЗВАЊА ВАТРОГАСНОГ СУДИJЕ 
 

Члан 17. 
 Звање ватрогасног судиjе престаjе: 

• Искључењем из ватрогасне организациjе ако jе оно настало као 
последица грубог кршења Статута, општих аката и одлука ватрогасне 
организациjе. 
• Ако на два узастопна ватрогасна такмичења судиjа буде суспендован 
због неуредног, несавесног или пристрасног вршења судиjске 
дужности. 
• У другим случаjевима због поступака коjи судиjу чине недостоjним 
дужности коjу врши 
• Уколико нема наjмање два званична суђења на ватрогасним 
такмичењима за време важности лиценце. 

 Престанак звања ватрогасног судиjе ближе се уређуjе актом Комисиjе за 
унапређење и развоj суђења СТС-а ВСС. 
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КОМИСИJА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОJ СУЂЕЊА 
 

Члан 18. 
 Из састава ватрогасних судиjа именуjе се Комисиjа за унапређење и развоj 
суђења СТС-а ВСС. 
 Комисиjа за унапређење и развоj суђења, на основу Статута ВСС-а, своjим 
актом уређуjе унутрашње односе, организациjу и начин рада, на основу претходне 
сагласности Извршног одбора ВСС-а. 
 Комисиjа за унапређење и развоj суђења организуjе рад у активима 
ватрогасних судиjа у ватрогасним савезима у републици, броjи 5 чланова. 
 

Члан 19. 
 Оваj Правилник ступа на снагу даном усваjања. 
 
                       Председник ВСС 
                    Слободан Спасић с.р. 
 
 


