Број: 061-51-09/15
Датум: 30.09.2015. године
Извршни одбор Кошаркашког савеза Републике Српске је на 16. Сједници одражаној дана
25.09.2015. године, а у складу са надлежностима утврђеним Статутом , усвојио

ОДЛУКУ
о дијелу послова и задатака Судијског одбора КСРС, везаних за праћење, унапређење и
провођење контроле суђења, као и предлагање елемената стратегије за стални напредак и развој
кошаркашког суђења, за потребе кошаркашких такмичења (1. МЛРС, 1. ЖЛРС, завршнице
Купа РС) за такмичарску сезону 2015/16.
Члан 1.
Судијски одбор КСРС радиће у саставу:
а) Комесар за делегирање (одређивање) судија, делегата и контролора: Плавшић Милан
б) Судијска комисија КСРС:
Предсједник: Краљ Драган
Предсједник-члан: Зечевић Здравко
Члан: __________________________
Члан: __________________________
в) Судије, делегати, контролори са листа усвојених од стране ИО КСРС, а по приједлогу
Судијске комисије, након лиценцирања истих на почетку сезоне (прилог – листе)
Члан 2.
Ранг листу судија током и на крају сезоне, као и анализу квалитета суђења, квалитета рада
делегата и контролора на основу обрађених оцјена, квалитета рада прописаних образаца за
контролоре и делегате и примјеном правилника КСРС, односно одлука и закључака који
регулишу ову област доставља Судијски одбор КСРС ИО КСРС у року од 15 дана по завршетку
такмичења, на коначно усвајање.
Члан 3.
Комесар за делегирање (одређивање) службених лица има задатак да у сарадњи са
Предсједником Судијске комисије КСРС одреди на основу плана и програма утврђеном од
стране Судијске комисије КСРС које судије, са којом сврхом и на којим утакмицама се
контролишу од стране појединог контролора.
Члан 4.
Комесар за делегирање (одређивање) судија, делегата и контролора након одређвања
службених лица у за то прописаним роковима доставља номинацију Органу за такмичење
КСРС, а исти их упућује путем службене поште делегираним лицима и клубовима.

Члан 5.
Осим делегирања службених лица Комесар за делегирање доставља сва потребна упутства,
обрасце и подсјетнике за оцјењивање судија од стране контролора, као и за процјену суђења од
стране делегата и утврђује начине и рокове достављених образаца.
Члан 6.
Достављање контроле и процјене суђења подразумијева да попуњене обрасце контроле суђења,
као и обрасце процјене суђења контролори и делегати доставе на начин како је то прописано
Упутством за обављање контроле суђења и Упутством за процјену суђења путем електронске
поште.Детаљнији начин овог поступка обрађен је упутствима која су саставни дио ове Одлуке.
Члан 7.
Комесар за суђење ће примити контроле и процјене, исте анализирати на начин да ће их
упоредити са снимком утакмице, контролу и процјену сваког судије унијети у појединачну
датотеку сваког судије, контролора и делегата. На тај начин ће припремити писани и аудиовидео материјал за потребе судијског одбора КСРС. Судијски однор ће извршити стручну
анализу у складу са поступцима, правилницима и одлукама које регулишу ову област.
Члан 8.
Задаци и обавезе судија, делегата и контролора су:
- да се придржавају налога, упутстава и одлука достављених од стране Комесара за
суђење.
Обавезе које Комесар упути, а дефинисане су Пропозицијама достављаће се путем
званичне поште, коју ће достављати Орган за такмичење КСРС.
- обавеза свих службених лица је да се стриктно и досљедно придржавају Пропозиција
такмичења КСРС, правилника, упутстава и одлука Судијског одбора (Комесар и Судијска), као
и Органа за такмичење КСРС, односно свих спроводбених докумената везаних за такмичење
који су усвојени од стране ИО КСРС.
Члан 9.
- Судије, делегати и контролори су обавезни да по пријему номинације исту потврде у
времену предвиђеном Пропозицијама КСРС на мејл Органа за такмичење КСРС и Комесара за
делегирање.
- Службена лица су обавезна извршити одлазак и повратак са утакмице у складу са
Пропозицијама такмичења КСРС, а финансијске накнаде обрачунати на основу Одлуке о
финансијским обавезама клубова и висини накнада службеним лицима за сезону 2015/2016,
Број: 061-30-07/15 од 03.07.2015. године, усвојене од стране ИО КСРС.
- Уз потврду номинације обавезни су доставити приједлог плана пута (одлазак и
повратак), усаглашен међусобно, са напоменама кад полазе на утакмицу, релацију пута, ко
обавља превоз и са каквим возилом (-има).
- Службена лица су обавезна да се приликом обављања својих задатака утврђених
Пропозицијама и актима КСРС придржавају начела високоморалног приступа, етике, те да на
максимално могућ и поштен начин, на високом нивоу спортског фер-плеја, стручно и поштено
извршавају своје обавезе.
Члан 10.
Контролори суђења немају новчану накнаду за обављање контроле из гледалишта. Контролу ће
већином обаљати кад су делегирани као делегати, под називом делегат-контролор.

На стварању евентуалних услова за материјалну накнаду за контролоре у наредном периоду
радиће Одбор за суђење. Ако се за поменути рад изнађу средства, Судијски одбор ће
предложити ИО КСРС допуну овог члана.
Члан 11.
Задаци Судијског одбора КСРС су да након миминално једне четвртине такмичења изврши:
- анализу суђења
- да утврди да ли су се службена лица придржавала обавеза по правилницима и
упутствима који регулишу ову област
- да се изврши коначна обрада контрола, утврди и обрачуна просјек оцјена сваког судије,
као и просјек оцјена суђења укупног такмичења (Лиге)
- да се евентуално формирају групе судија које ће се користити у току првенства.
Оваквим приступом формирању листе у току првенства иста треба да послужи за одређивање,
односно ангажовање судија на крају првенства, као и суђењу завршнице (плеј офа), овисно о
формату завршнице и броју учесника Мини лиге
- листу судија које суде завршницу првеннства и Мини лигу контролисати одвојено од
претходних оцјена које су судије добиле у регуларном дијелу првенства
Члан 12.
Формирање група и ранговање судија након сваке обраде од стране Судијског одбора биће
оквир и смјерница Комесару за делегирање, а све у циљу да квалитет суђења буде на што већем
нивоу.
Члан 13.
У случајевима када је суђење оцијењено као слабо – лоше, односно судијама дата оцјена од 1 до
2, контролор и делегат одмах обавјештавају Комесара и дужни су доставити образац контроле и
процјене у року 24 часа од дана одигравања утакмице, са допунским објашњењем.
Члан 14.
Судија који је оцијењен оцјеном слаб – лош (1-2) ако тако сматра, за исту може да изрази жалбу
Судијском одбору КСРС. Уз писмену жалбу обавезан је уплатити 200 КМ на жиро рачун КСРС,
са напоменом: „Сврха уплате: такса на жалбу за Судијски одбор КСРС“.
Члан 15.
Судијски одбор по пријему жалбе упућене од судије који је добио оцјену како је то описано у
члану 14. формира трочлану независну комисију, коју сачињавају двојица контролора са листе
Првенства БиХ и један активни ФИБА судија.
Овако формирана комисија, након увида у комплетну документацију (контрола, извјештај,
односно процјена делегата, снимак утакмице), допунских изјава и мишљења осталих
службених лица, потврђује оцјену или исту поништава и одређује нову.
Ако се оцјена поништи, судији који се жалио враћа се уплаћена такса на жалбу.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу датумом доношења, а за сва питања и принципе рада Судијског
одбора КСРС, који нису утврђени истом, ИО КСРС може на приједлог самог одбора донијети
допуне исте, као и посебне одлуке по појединим питањима, за којим се укаже потреба током
рада.
Члан 17.
За провођење и примјену ове одлуке задужује се Генерални секретар КСРС, на основу члана
8.2. Статута КСРС.

Члан 18.
У провођењеу и примјени ове одлуке тражи се од Судијског одбора КСРС да у области
делегирања, спровођењу контрола и процјена, односно ранговања судија и процјене рада
осталих службених лица досљедно примјењују правилнике и одлуке који регулишу ову област.
Обавеза Судијског одбора КСРС је да у свом раду успостави наглашен степен сарадње и
извршења по наведеним питањима са свим органима и тијелима КСРС.
Предсједник КСРС
Борис Спасојевић

