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Врз основа на член 40 од Статутот на ЏФМ,  Извршниот Одбор на Џудо 

Федерацијата на Македонија на седницата одржана на 23.02.2012 година, 

усвои: 

 

СУДИСКИ ПРАВИЛНИК 

Член 1 

Со овој правилник се дефинираат правилата за добивање на лиценца, 

категориите и оценувањето на судиите на Џудо Федерацијата на Македонија, 

нивните права и обврски. 

Член 2 

Судиите се службени лица на сите џудо натпревари кои се одржуваат во 

Македонија. Своите обврски ги извршуваат врз основа на меѓународните 

судиски правила. 

Член 3 

Судиите во извршувањето на своите обврски мора да бидат независни, 

непристрасни и совесни, давајќи пример на чесност и воздржаност. Треба да се 

воздржуваат од критики за работата на своите колеги, не треба да се впуштаат 

во полемики со натпреварувачите, тренерите или публиката. 

Член 4 

Како службени лица на секој натпревар се должни да му пријават на 

Раководителот на судиите, Раководителот на натпреварот или на 

организаторот на натпреварот секаков прекршок направен од било кого за 

време на одржувањето на натпреварот, за да може да се изврши пријава до 

Дисциплинската комисија на ЏФМ, доколку тоа е потребно. 

Член 5 

Судиска комисија на ЏФМ 

Судиската комисија се основа со одлука на ИО на ЏФМ и со својата работа му 

помага и го советува Раководителот на судиите. 

Мандатот на членовите на Судиската комисијата трае 4 години. 

Кандидатите за членови на Судиската комисијата мора да ги исполнуваат 

следните критериуми: 

- Да е минимум 4 години активен национален судија од прва категорија; 

- Да има категорија ИЏФ судија или ИЏФ континентален судија. 
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За член на Судиската комисијата не може да биде именувано лице кое е 

кривично казнувано или на истото му е изречена дисциплинска мерка од страна 

на ЏФМ. 

Судиската комисијата сите одлуки ги донесува со мнозинство на гласови и сите 

одлуки мораат да бидат напишани. 

Секој  член на Судиската комисијата, доколку не се сложува со донесената 

одлука може своето несогласување да го изнесе преку пишано издвоено 

мислење, доколку се прекршени позитивните правни закони и прописи, може од 

ИО на ЏФМ да побара преиспитување на донесената одлука. 

 

Делокругот на работа на Судиската комисија е: 

- Ја прати работата на Раководителот на судиите и му сугерира за 

промени во судиските правила; 

- Предлага начин за квалитетно образование на судиите, ги прати 

правилата на кои имаат право судиите согласно со позитивните прописи; 

- Ги разгледува висината на таксата и дневницата за судиите. 

Судиската комисија може на раководителот на судиите да му предлага:  

- Судија кој е казнет или има ниско ниво на судење да се врати во пониска 

категорија; 

- Полагање на испит за повисока категорија на судија; 

- Кандидати за погалње на испит за ИЏФ континентален или ИЏФ судија. 

 

Член 6 

 

Раководител на судиите на ЏФМ  

Раководителот на судиите на ЏФМ го именува ИО на ЏФМ со мандат од 4 

години.  

Раководителот на судиите е воедно и претседател на Судиската комисија.  

За да некој може да биде именуван за раководител на судиите мора да ги 

исполнува следните критериуми: 

- Да е најмалку 4 години активен национален судија прва категорија или 

да има категорија ИЏФ судија или ИЏФ континентален судија; 

- Да не е постар од 60 години; 

- Добро да зборува еден од трите службени јазици на ЕЏУ. 
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За раководител на судиите не може да биде именувано лице кое е кривично 

казнувано или му е изречена дисциплинска мерка од страна на ЏФМ. 

Раководителот на судиите води грижа и ги прати промените на судиските 

правила и за истите право времено ги информира судиите, спроведува 

обука на нови судии и ги води судиските семинари на ЏФМ, учествува на 

судиски семинари на ЕЏУ или ИЏФ, делигира судии за сите официјални 

натпревари на ЏФМ, ја прати и ја оценува работата на судиите, предлага на 

ИО на ЏФМ кандидати за ИЏФ континентални или ИЏФ судии, именува еден 

од членовите на судиската комисија за свој заменик, доколку не е во 

можност да присуствува на официјален натпревар.  

Член 7 

Националните судии се делат во неколку категории и тоа:  

1. ИЏФ судија; 

2. ИЏФ континентален судија; 

3. Национален судија од прва категорија; 

4. Национален судија од втора категорија; 

5. Национален судија од трета категорија. 

Раководителот на судењето доделува оцени на судиите за квалитетот на 

судењетово претходната година. 

Годишните оценки за националните судии се следните : 

- И – судија кој може да суди официјални натпревари во органицазија на 

ЏФМ и  ЕЏУ; 

- С – судија кој може да суди на сите официјални натпервари во 

организација на ЏФМ; 

- Ј – судија кој може да суди на официјални натпревари во организација 

на ЏФМ, освен во сениорска конкуренција; 

- Ц - судија кој може да суди на официјални натпревари заклучно со  

кадетска конкуренција; 

- Н – судија кој нема оценка (почетник или судија кој паузирал и не е 

оценет). 

Член 8 

Прописи за стекнување на одредена категорија 

ИЏФ судии 

За кандидатот да може да присуствува на испит за ИЏФ судија, ИЏФ 

континентален судија мора да ги исполнува следните критериуми: 
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- Да не е постар од 50 години; 

- Да е најмалку носител на црн појас 4 ДАН; 

- Да има најмалку 4 години активно судење на мегународни натпревари во 

организација на ЕЏУ;  

- Судиската комисија на ЕЏУ на предлог на ИО на ЏФМ да го прифати 

како кандидат за испит; 

- ИЏФ судија може да суди на сите мегународни натпревари за кој стекнал 

право или бил повикан, а според правилниците на ЕЏУ и ИЏФ со 

согласност од раководителот на судиите и одобрување од ИО  на ЏФМ.  

 

Член 9 

ИЏФ континентален судија 

За кандидатот да може да присуствува на испит за ИЏФ континентален судија, 

националниот судија од прва категорија мора да ги исполнува следните 

критериуми: 

- Да не е постар од 45 години ниту помлад од 25 години; 

- Да е најмалку носител на црн појас 3 ДАН; 

- Да има најмалку 4 години активно и успешно судење на националните 

првенства и натпревари; 

- На предлог на раковдителот на судиите, ИО  на ЏФМ да му одобрил и да 

го пријавил за полагање во ЕЏУ; 

- Да судел на најмалку два европски купа во годината пред испитот; 

- Добро да зборува еден од службените јазици на ЕЏУ; 

- ИЏФ континенталниот судија може да суди на сите мегународни 

натпревари за кој стекнал право согласно правилата на ЕЏУ и дозвола 

од раководителот на судиите. 

 

Член 10 

Национален судија од прва категорија 

За кандидатот да може да присуствува на испит за национален судија од прва 

категорија, националниот судија од втора категорија мора да ги исполнува 

следните критериуми: 

- Да не е постар од 45 години; 

- Да е најмалку носител на црн појас 2 ДАН; 

- Да има најмалку 2 години активно и успешно судење на службените 

националните натпревари; 

- Кандидатот за прва категорија поднесува барање до раководителот за 

судењето или преку канцеларијата на ЏФМ за полагање во повисока 
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категорија, кој преку претхоните активности и постигнатите оцени му 

одобрува полагање за испитот; 

- Кандидатот кој успешно го положува писмениот  тест станува 

национален судија од прва категорија; 

- Судијата од прва категорија може да суди, според оцените со кој е 

оценет, на натпреварите во замјата, со одобрување на раководителот на 

судењето и на магународните натпревари надвор од земјата; 

- Судијата од прва категорија кој не ги почитува пропишаните правила на 

ЏФМ, ЕЏУ, ИЏФ или не се придржува до овие правила, може да биде 

вратен во судија од втора категорија со одлука на ИО на ЏФМ со предлог 

на судиската комисија.  

 

 Член 11 

 

Национален судија од втора категорија 

За кандидатот да може да присуствува на испитот за национален судија од 

втора категорија, националниот судија од трета категорија треба да ги исполни 

следните критериуми: 

- Да не е постар од 40 години; 

- Да е најмалку носител на црн појас 1 ДАН; 

- Да активно и успешно суди најмалку една година на службени 

национални натпревари; 

- Кандидатот за прва категорија поднесува барање до раководителот за 

судењето или преку канцеларијата на ЏФМ за полагање во повисока 

категорија кој преку претхоните активности и постигнатите оцени му 

одобрува полагање за испитот; 

- Кандидатот кој успесно го положува писмениот  тест станува национален 

судија од втора категорија; 

- Судијата од втора категорија може да суди, според оцените со кој е 

оценет, на натпреварите во замјата, со одобрување на раководителот на 

судењето и на магународните натпревари надвор од земјата; 

- Судијата од втора категорија кој не ги поштува пропишаните правила на 

ЏФМ, ЕЏУ, ИЏФ или не се придржува до овие правила, може да биде 

вратен во судија од трета категорија со одлука на ИО на ЏФМ со предлог 

на судиската комисија.  

 

Член 12 

Национален судија од трета категорија 

За кандидатот да може да присуствува на испитот за судија од трета категорија 

кандидатот мора да ги исполни следните критериуми: 
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- Да биде државјанин на Македонија; 

- Да не е помлад од 18 години ниту постар од 35 години;  

- Да е најмалку носител на плав појас (1 КЅУ); 

- Мора да присуствува на судиските семинари во организација на ЏФМ и 

добро да ги знае судиските правила; 

- Кандидатот да поднесе барање за полагање до раководителот за 

судењето или преку канцеларијата на ЏФМ; 

- Кандидатот кој успешно ги положува писмениот тест и усно ја помине 

проверката за судиските правила оди на полагање за практичен испит на 

некој од турнирите или натпреварите но со договор со раководителот на 

судењето;  

- Кандидатот кој ке го положи писмениот, усниот и практичниот дел од 

испитот станува национален судија од трета категорија, кој е должен во 

рок од 10 дена во канцеларијата на ЏФМ да достави фотокопија од 

уверение за државјанство, две фотографии и да ја уплати предвидената 

такса на ЏФМ за тековната година со што би добил судиска книшка;  

- Судиите од трета категорија можат да судат на мегуградски и 

регионални натпревари, а со повик на раководителот на судењето можат 

да судат и на класификациски турнири на службените национални 

натпревари; 

- Судиите од трета категорија кои не се придржуваат  до пропишаните 

правила на ЏФМ, ЕЏУ, ИЏФ, може да му биде одземена категоријата за 

судија  со одлука на ИО на ЏФМ со предлог на судиската комисија.  

 

Член 13 

Судиска лиценца 

Семинарот за добивање и обновување на судиската лиценца се организира 

најмалку еднаш во годината, а него го води раководителот на судиите на ЏФМ 

или особа која тој ке ја овласти.  

Судиите од (прва, втора и трета категорија) се обврзани да присуствуваат на 

секој судиски семинар на ЏФМ поради продолжување на лиценцата.  

Судиската лиценца важи помегу два судиски семинара. 

Судиите кои нема да присуствуваат на судискиот семинар за продолжување на 

лиценцата, не можат да судат на службени, државни и меѓународни 

натпревари на ЏФМ ниту пак на натпреварите надвор од државата, се до 

следниот семинар за продолжување на лиценцата, не можат да судат на 

неслужбени натпревари во Македонија. 

Присуството на семинарот не е задолжително за активните ИЏФ судии и ИЏФ 

континентални судии, но се препорачува.  
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Судијата кој за време на семинарот е оценет со буквата С, а не можел да се 

појави на семинарот, раководителот на судиите може само еднаш во три 

години да му ја продолжи судиската лиценца. 

Ако судијата не присуствува на семинарот две години едно по друго, го губи 

правото на било кое натпреварување во и надвор од државата додека не ја 

обнови својата лиценца и повторно да полага писмен тест од правилата на 

судењето. Ако писмениот тест не го реши позитивно, не му се одобрува 

лиценцата за следната година.  

Оној судија кој нема да ја продолжи лиценцата една или повеке години или да 

му се продолжи лиценцата на база на оценката С, исто толку години му се 

продолжува времето кое му е предвидено за полагање на повеке категории.  

За да може да присуствува на семинарот за полагање на судискиот испит или 

за продолжување на лиценцата судијата мора да изврши писмена пријава и 

должен е да ја уплати таксата на сметка на ЏФМ пред семинарот. Потврдата за 

уплатата должен е да ја покажи на водителот на семинарот.  

Висина на чланарината ја одредува ИО на ЏФМ еднаш во годината. 

Активните ИЏФ судии и ИЏФ континетални судии се ослободени од плакање на 

чланарина.  

 

Член 14 

Губење на статусот 

Статусот на судија се губи или престанува во следните случаи: 

- Кога ке наполни 65 години; 

- Ако е осуден за кривично дело; 

- Ако му е изречена дисциплинска мерка од страна на ЏФМ; 

- На негово писмено барање. 

Член 15 

Мирување на статусот 

Судијата мора да го стави својот статус во мирување во случај на 

неспоредливост на должност. 

Должност на националниот судија е неспоредлива со должностите на 

преседателот и членот на ИО на ЏФМ, генерален секретар на ЏФМ, членовите 

на ИО на ЏФМ, НО на ЏФМ и членовите на дисциплинската комисија на ЏФМ. 
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Раководителот на натпреварите на ЏФМ не може да суди на натпреварите на 

кои врши должност на раководителот на натпреварот.  

Селектор и национален тренер на ЏФМ не може да суди на натпревар на кој 

настапува возрасната категорија на кој е и воедно  национален тренер или 

селектор.  

Судија кој ке се најде во неспоивости на должности, должен е да се одлучи која 

функција ке ја врши во рок од 15 дена од дознавањето на истата.  

Неповрзаноста на должностите на ИЏФ  судиите и ИЏФ континенталните судии 

во надлежност е  на ЕЏУ судиските комисии и се доставува на ЏФМ секоја 

година.  

Член 16 

Обврска на судиите 

На сите службени натпревари на ЏФМ (првенства во Републека Македонија, 

лига и куп на натпревари и критериумски натпревари) кои се одржуваат во 

Македонија судиите се обврзани да: 

- Проверуваат тежина на натпреварувачите спрема правилникот за 

натпреварувања на ЏФМ; 

- Проверуваат регистарција на натпреварувачите спрема правилникот за 

натпреварувања и регистрацискиот правилник на ЏФМ; 

- Проверуваат лекарски преглед спрема правилникот за натпреварувања 

на ЏФМ; 

- На натпревар да дојдат во уредна и исправна судиска униформа; 

- На натпревар да дојдат во време назначено во поканата за судење и да 

се јават на раководителот на судењето; 

- Во случај да неможат да дојдат на натпревар, обврска на судијата е 

најмалку 4 (четири) дена пред натпревар, писмено да го обавести 

раководителот на судењето или канцеларијата на ЏФМ; за пократок рок 

мора да има оправдано објаснување во смисол на виша сила; 

-  Не може да си отиде од натпревар, а да пред тоа не добие одобрение 

од раководителот на судењето или неговиот полномошник. 

  

Член 17 

Права на судиите 

Судиите ги имаат следните права: 

- Да бидат задолжително присутни на годишниот  судиски семинар на 

ЏФМ; 
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- На службените натпревари на ЏФМ имаат право на надокнада на 

патните трошоци, дневница, трошоци за ноќевање и судиска такса, 

согласно со правилникот на надокнади;  

- На неслужбените натпревари имаат право на судиска такса како и на 

покривање на патните трошоци, дневница и ноќевање за која се 

договараат со организаторот; 

- Во случај на спор на судијата со раководителот на судењето, судиската 

комисија на ЏФМ е првостепено тело, а ИО второстепено и донесува 

конечни одлуки за спорот. 

Член 18 

Одело – униформа на џудо судиите 

Секој џудо судија мора да има одело-униформа: 

- Сакото мора да биде црно или темно плаво и мора да се закопча удобно; 

- Панталоните мора да бидат темно сиви до црни со каиш; 

- Кошулата мора да биде бела со можност да биде закопчана до вратот 

(дозволено е името на судиите и националните ознаки - грбови); 

- Службена судиска кравата на ЏФМ; 

- Амблем на судијата на ЏФМ; 

- Црни чорапи. 

Во топлите денови се дозволува судење без сакоа во бела кошула со кратки 

ракави и кравата за што на лице место одлука донесува раководителот на 

судиите или неговиот заменик. 

Член 19 

Завршни одредби 

Овој правилник го подготвија и ускладија со правилникот на ИЈФ и ЕЏУ, Златко 

Кочевски, Драган Шекероски и Горан Мицкоски.  

Одредбите од овој правилник ги толкува ИО на ЏФМ. 

Овој правилник влегува во сила на денот на неговото донесување. 

 

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

Претседател,  

ЛЕГА  МИОДРАГ 

 


