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На основу одредби Члана 46. и 47. Статута Кошаркашког савеза Републике Српске, 
Извршни одбор Кошаркашког савеза Републике Српске на 8.сједници одржаној дана 

10.04.2018. године у Лакташима доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ЗВАЊА 

КОШАРКАШКИХ СУДИЈА 
 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником се утврђују услови које морају да испуне кандидати и начин 
полагања испита за звања кошаркашких судија. 
 

Члан 2. 
 Звања кошаркашких судија су: 

1. помоћни кошаркашки судија, 
2. кошаркашки судија, 
3. републички кошаркашки судија, 
4. савезни кошаркашки судија 
5. међународни кошаркашки судија 

 
Члан 3. 

Звање из члана 2. овог Правилника (изузев тачке 5.) стиче се након успјешно 
положеног испита у складу са одредбама овог Правилника. 
 

Члан 4. 
 Испит за звања кошаркашких судија из члана . овог Правилника, изузев тачке 5., 
може полагати физичко лице које испуњава следеће опште услове: 

1. да је пунољетно, 
2. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 
3. да има пребивалиште у Републици Српској или Дистрикту Брчко, 
4. да је физички и психички здраво, као и да нема тјелесних недостатака који 

би онемогућавали бављење кошаркашким суђењем, 
5. да има најмање средње образовање у четворогодишњем образовању, у 

складу са Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању 
стручних кадрова у области спорта са номенклатуром спортских занимања и 
звања („Службени гласник Републике Српске“ број 59/07).  

Лице које приступа полагању испита (у даљем тексту: кандидат) мора доставити 
испитној комисији (у даљем тексту: Комисија) доказе које потврђују испуњавање 
општих услова, а то су:  

• родни лист 
• увјерење о држављанству 
• увјерење о пребивалишту 
• доказ о потребном образовању 
• увјерење о здравственој способности за кошаркашког судију 

Да би кандидат стекао право на полагање испита за звање републичког 
кошаркашког судије потребно је да је непрекидно активно судио најмање 2 цјелокупне 
такмичарске сезоне и да су протекле 2 године од датума стицања звања кошаркашког 
судије. 
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Да би кандидат стекао право на полагање испита за звање савезног 
кошаркашког судије, потребно је да је непрекидно активно судио највиши ранг 
Првенства КС РС за мушкарце најмање 3 цјелокупне такмичарске сезоне, те да су 
протекле најмање 3 године од датума стицања звања републичког кошаркашког 
судије. 

Критеријуме, садржаје и начин полагања испита за звање међународни 
кошаркашки судија прописује, организује и спроводи Међународна кошаркашка 
асоцијација (ФИБА). 
 Кандидат за полагање испита за помоћног кошаркашког судију, испиту може 
приступити са навршених 16 година старости и без услова из тачки 1. и 5. става 1. овог 
члана. 
 

Члан 5. 
 Судијска комисија КС РС је надлежна и одговорна за организацију полагања 
испита за звања кошаркашких судија. 
 Полагање испита за звања кошаркашких судија организује се у правилу једном 
годишње.  
 Судијска комисија КС РС може одлучити да се организује полагање испита и 
чешће од једном годишње уколико постоји оправдани интерес. 
 Судијска комисија КС РС може пренијети право на организацију полагања 
испита на судијску организацију на нивоу Подручних кошаркашких одбора за сљедећа 
судијска звања: 

• помоћни кошаркашки судија 
• кошаркашки судија 
Судијска комисија КС РС води јединствену евиденцију судија са територије 

Републике Српске о њиховом рангу, напредовању, те испуњавању одређених услова 
којима стичу право полагања за виши ранг. 
 
 
 
II ИСПИТНА КОМИСИЈА 
 

Члан 6. 
 Испит за звања из члана 2. овог Правилника, изузев звања под тачком 5., 
кандидат полаже пред Комисијом. 

Комисију из претходног става именује Судијска комисија КС РС.  
У случају када СК КС РС преноси на ниво ПКО, предсједника и чланове 

комисије именује Предсједник подручне судијске организације.  
 

Члан 7. 
 Комисија броји три члана од којих је један предсједник. 
 Испитним поступком и радом испитне комисије руководи предсједник комисије. 

За свој рад Предсједник и чланови Комисије одговорни су Судијској комисији КС 
РС. 
 

Члан 8. 
 У састав Комисије могу бити именоване особе са судијским звањима савезног 
кошаркашког судије и међународног кошаркашког судије, с тим што члан Комисије не 
може  имати више звање од предсједника Комисије. 
 У Комисију не могу бити именоване активне кошаркашке судије. 
 

Члан 9. 
 У испитном поступку Комисија не смије излазити из оквира кошаркашке 
тематике омеђене важећим одредбама правила кошаркашке игре, званичним 
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интерпретацијама правила кошаркашке игре, механиком и техником суђења, те 
основама тактике и технике кошаркашке игре. 
 

Члан 10. 
 Током испитног поступка, Комисија је обавезна да спроводи све радње 
непристрасно, савјесно и стручно. 
 У случају утврђених пропуста у раду Комисије, СК КС РС може поништити 
проведени испит у дијелу или потпуности. 
 

Члан 11. 
 Након обављеног испита, Комисија је обавезна да сачини детаљан писмени 
извјештај о проведеном испиту који мора бити овјерен потписима предсједника и 
чланова комисије, те да извјештај достави СК КС РС или подручној судијској 
организацији уколико је она организатор испита. Извјештај Комисије доставља се СК 
КС РС најкасније 10 дана по завршетку испитних активности. Завршетком испитних 
активности сматра се завршетак посљедње утакмице за свако појединачно судијско 
звање, без обзира на број судија који су приступили испиту. 
 Извјештај обавезно садржи: 

• датум и мјесто одржавања испита, 
• вријеме почетка и краја одржавања испита, 
• број кандидата који су пријављени за испит, 
• број кандидата који су приступили испиту, 
• лична имена кандидата, 
• резултате писменог дијела испита, 
• анализу суђења контрола практичног дијела испита, са оцијенама за сваког 

кандидата, 
• лична имена кандидата који су положили испит, 
• лична имена кандидата који нису положили испит, 
• финансијски извјештај 

 У прилогу извјештаја се доставља цјелокупан испитни материјал. 
   
 
III ТОК ИСПИТНОГ ПОСТУПКА 

 
Члан 12. 

Полагање испита за судијска звања су јавна. 
Уколико Комисија сматра да присуство јавности омета нормално одвијање 

испита може донијети и другу одлуку. 
Полагање испита врши се у два дијела: 

- теоретски, 
- практични дио. 

 
Члан 13. 

Теоретски дио испита обавља се писмено испуњавањем испитног теста 
заокруживањем или допуњавањем одговора на испитна питања. 
 

Члан 14. 
Теоретски дио испита обухвата питања из сљедећих области: 

- Правила игре 
- Званичне интерпретације Правила кошаркашке игре 
- Механика и техника суђења 
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Члан 15. 
Кандидат је положио теоретски дио испита ако је правилно одговорио на 80% 

питања. Непотпун, непрецизан, некоректно заокружен или незаокружен одговор, 
сматра се нетачним. 

Писмени дио испита траје 30 минута. 
 За вријеме рјешавања теста, нису дозвољење никакве радње које нарушавају 
самосталност кандидата. Кандидату који нарушава своју или туђу самосталност на 
било који начин, комисија мора изрећи опомену, а у поновљеном случају, кандидат се 
удаљује са испита, што истовремено подразумијева да кандидат није положио тест. 
 Након преузимања тестова од кандидата, комисија их прегледа, утврђује 
тачност датих одговора те саопштава резултате тестирања. 
  
 

Члан 16. 
Предсједник Комисије задужен је и одговоран за припрему испитних питања. 
Предсједник Комисије обавезан је да осигура да кандидати који полажу испит ни 

на који начин претходно не смију бити упознати са садржајем испитних питања нити 
доћи до сазнања о испитним питањима и садржају теста. 
 Предсједник Комисије пред почетак испита, у присуству чланова комисије, 
отпакује тестове и уручује их кандидатима дајући неопходна упутства за њихово 
попуњавање. 
 Ако Комисија у свом раду дође до сазнања на основу којих постоји основана 
сумња да је дошло до кршења тајности тестова или интегритета испитног процеса, 
мора обуставити даљи испитни поступак. 
 Садржај тестова за полагање теоретског дијела испита мора бити прилагођен 
по својој тежини судијском рангу за који кандидат приступа испиту. 
  

Члан 17. 
Прије самог приступања испиту за судијско звање, сваки кандидат у оквиру 

своје матичне организације мора бити тестиран и положити тест физичке спреме који 
се проводи према стандардном ФИБА тесту. Датум тестирања не може бити старији од 
6 мјесеци од датума теоретског дијела испита. 

Тест физичке припремљености и теоретски дио испита су елиминаторни и 
представљају услов су за приступање полагању практичног дијела испита.  

Резултат теоретског дијела испита и теста физичке спреме исказују се са: 
- „положио“ или 
- „није положио“. 

 
Члан 18. 

 Практичан дио испита обавља се кроз практичан рад у суђењу двије утакмице 
кандидата за кошаркашке, републичке кошаркашке и савезне кошаркашке судије. 
 Кандидати за кошаркашке судије практични дио испита полажу на утакмицама 
чији је организатор Подручна кошаркашка организација. 
 Кандидати за републичке кошаркашке судије практични дио испита полажу на 
утакмицама Друге мушке лиге РС или на полуфиналним/финалним турнирима КСРС у 
кадетској или јуниорској конкуренцији. 
 Кандидати за савезне кошаркашке судије практични дио испита полажу на 
утакмицама Прве мушке лиге РС. 

Кандидати за помоћне кошаркашке судије практични дио испита обављају кроз 
практичан рад у вођењу записника, мјерење времена за игру и мјерења 24 секунде на 
три утакмице (свака појединачна дужност на различитој утакмици). 

У изузетним случајевима, комисија може одлучити да кандидату из става 1. овог 
члана омогући још једну прилику (суђење треће утакмице), да би се у потпуности 
увјерила у вриједност практичног рада кандидата. 
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Практичан рад кандидата чланови комисије прате свако за себе, региструјући 
добре и лоше карактеристике кандидатовог практичног рада, као и остала запажања, 
те самостално вреднују учинак кандидата. Након утакмице, чланови комисије у 
међусобној консултацији одлучују о оцјени кандидата за његов практичан рад. 
   

Члан 19. 
Оцјена из практичног дијела се израчунава тако што се саберу оцјене сваке 

појединачне утакмице и тај збир се подјели са бројем утакмица. 
 Оцјена мора бити најмање 3,00 да би кандидат успјешно положио испит за 
звање помоћног кошаркашког судије или за звање кошаркашког судије. 

Оцјена мора бити најмање 3,25 да би кандидат успјешно положио испит за 
звање републичког кошаркашког судије. 

Оцјена мора бити најмање 3,75 да би кандидат успјешно положио испит за 
звање савезног кошаркашког судије. 

 
Члан 20. 

 Кандидата који успјешно положи испит СК КС РС промовише у судију ранга за 
који је положио испит и о томе му издаје увјерење. 
 Увјерење обавезно садржи: 

1. лични подаци кандидата (име, име једног родитеља и презиме, ЈМБГ), 
2. датум и мјесто полагања испита, 
3. назив стеченог судијског звања, 
4. потпис Предсједника КС РС (за републичког и савезног судију) 
5. потпис Предсједника Подручне кошаркашке организације (за помоћног 

судију и судију) 
6. потпис Предсједника Испитне комисије 
Кандидату који није успјешно положио испит може бити омогућен поновни 

излазак на испит, али не прије истека 11 мјесеци од претходног полагања. Број 
поновних излазака на испит за исто звање је ограничен на три пута. 
  

Члан 21. 
 СК КС РС врши избор кандидата за звање међународни кошаркашки судија на 
основу критеријума које прописује ФИБА, те о свом избору, путем стручне службе КС 
РС, обавјештава инструктора ФИБА у Босни и Херцеговини. 

 
 
 

IV ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 Трошкове полагања испита за било које звање кошаркашког судије сноси СК КС 
РС.   

Члан 23. 
 За рад у комисији, члановима комисије појединачно припада хонорар за стручни 
рад у Испитној комисији. Висину хонорара одређује Судијска комисија у одлуци о 
одређивању Испитне комисије.  
 Трошкови превоза, дневница, боравка (ако испит траје више узастопних дана) и 
сл. сноси СК КС РС, у складу са општим актом КС РС о финансијским обавезама. 
 СК КС РС не сноси путне трошкове кандидата који приступају полагању испита. 
 

Члан 24. 
Висина котизације, као обавеза кандидата за приступ полагању испита, је износ 

једне судијске таксе са највише лиге коју кандидат суди. Све таксе кандидата са 
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утакмица које се контролишу у сврху полагања практичног дијела испита припадају СК 
КС РС.  
 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Судијска звања стечена прије ступања на снагу овог Правилника и према 
другачијим критеријумима сматрају се да су стечена према одредбама овог 
Правилника. 
 

Члан 26. 
Тумачење одредби овог Правилника Извршни одбор КС РС преноси у 

надлежност СК КС РС. 
 

Члан 27. 
 Измјене и допуне овог Правилника се врше на начин и у поступку предвиђеном 
за његово доношење. 
 

Члан 28. 
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 

полагању испита за звање кошаркашки судија од 24.12.1999. године. 
 

Члан 29. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет 
страници КСРС.  
 
 
У Бања Луци, 18.04.2018.год. 
Број: 02-4-7-04/18 
 
 

 Предсједник КСРС 
Борис Спасојевић с.р. 

                                                                                                             
   
 

 


