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ПРАВИЛНИК О РАДУ 

СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ  

КОШАРКАШКОГ САВЕЗАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
I - Опште одредбе 

Члан  1. 

 

Судијска комисија Кошаркашког савеза Републике Српске је стални орган Кошаркашког савеза 

Републике Српске (Статут КС РС,чл. 58 став 2. тачка 6).  

 У комуникацији се користи пуни назив органа - Судијска комисија Кошаркашког савеза 

Републике Српске и скраћеница - СК КС РС. 

 

 

II - Чланство, састав и мандат 

 

Члан 2. 

 

 Судијску комисију КС РС чине Предсједник и 4 члана: 

• 1 члан из Подручног кошаркашког одбора Бања Лука 

• 1 члан из Подручног кошаркашког одбора Бијељина 

• 1 члан из Подручног кошаркашког одбора Добој 

• 1 члан из Подручног кошаркашког одбора Романија и Херцеговина 

 

Мандат Предсједника и чланова СК КС РС је 4 године и повезан је са општим изборним 

активностима и изборним терминима у Кошаркашком савезу Републике Српске. 

Предсједник и чланови СК КС РС на дан почетка мандата у СК КС РС не могу бити млађи од 35 

година нити старији од 61 године. 

Даном навршавања 65 година живота Предсједнику или члану СК КС РС аутоматски престаје 

мандат и треба да буде замијењен другим квалификованим кандидатом. 

 

Члан 3. 

 

Сваки од 4 подручна кошаркашка одбора КС РС треба да предложи или подржи једног 

квалификованог кандидата за Предсједника СК КС РС који својим кошаркашким и општим особинама 

посједује способност да води СК КС РС. 

Чланови СК КС РС и Предсједник СК КС РС треба да посједују ранг савезног кошаркашког судије. 

Предсједник и чланови СК КС РС треба да посједују искуство у области кошаркашког суђења и 

опште индивидуалне особине које ће осигурати да ће својим радом у СК КС РС компетентно 

учествовати у унапређивању квалитета кошаркашког суђења у КС РС. 

Чланови СК КС РС и Предсједник СК КС РС не могу бити бирани из реда активних кошаркашких 

судија. 

Предсједник и чланови СК КС РС не могу истовремено бити и предсједници подручних 

судијскијх организација (зборови кошаркашких судија). 
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Чланови СК КС РС и Предсједник СК КС РС не могу бити бирани из реда кошаркашких радника 

који су на било који начин повезани сакошаркашким клубовима или другим кошаркашким органима 

који нису повезани са кошаркашким суђењем. 

Уколико је предложени члан СК КС РС у ранијој кошаркашкој каријери и активностима био 

повезан са кошаркашким клубовима или другим кошаркашким органима који нису повезани са 

кошаркашким суђењем, потребно је да протекне најмање 5 година од дана када је престала активност 

која није повезана са кошаркашким суђењем да би се стекли услови да може да буде изабран. 

За Предсједника или члана СК КС РС не може бити изабран кандидат који има активно чланство 

и/или активни ангажман у неком другом спорту који није дио међународне кошаркашке породице. 

 

Члан 4. 

 

 На основу приједлога за Предсједника и чланове СК КС РС, те цијенећи општи интерес 

кошаркашког спорта у Републици Српској, Извршни одбор КС РС именује Предсједника и чланове СК 

КС РС за наредни четворогодишњи мандат. У случају да нека подручна кошаркашка регија нема 

квалификованог кандидата који испуњава услове наведене у Чл. 3 овог Правилника, ИО КС РС ће 

изабрати кандидата који не испуњава услове, цијенећи општи интерес кошаркашког спорта у 

Републици Српској или ће изабрати квалификованог кандидата из друге подручне јединице. 

 

Члан 5. 

 

Мандат Предсједника и чланова СК КС РС престаје истеком времена мандата на који су 

кандидати именовани. Предсједник и чланови СК КС РС по истеку мандата, до избора новог сазива, у 

техничком мандату, обављају све активности из дјелокруга рада СК КС РС чијим пропуштањем би могле 

настати штетне посљедице по чланове судијске организације КС РС. 

 

Члан 6. 

 

Мандат Предсједника и сваког од чланова СК КС РС може престати подношењем личне оставке 

на чланство у СК КС РС. 

 

Члан 7. 

  

Предсједник и сваки од чланова СК КС РС може бити опозван уколико својим дјеловањем не 

доприноси унапређењу кошаркашког суђења у Републици Српској. 

Иницијативу за опозив Предсједника и/или чланова СК КС РС може поднијети сваки члан 

кошаркашке организације путем свог подручног кошаркашког одбора који такав приједлог са 

образложњем доставља СК КС РС. 

Приједлог за опозив разматра СК КС РС на првој сљедећој сједници и о свом ставу, позитивном 

или негативном, информише предлагача и Извршни одбор КС РС. 

У случају када се против Предсједника или члана СК КС РС води дисциплински поступак, 

уколико се утврди његова дисциплинска одговорност, мандат престаје ступањем на снагу одлуке 

дисциплинског органа КС РС. 

 

III - Подручје рада СК КС РС 
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Члан 8. 

 

 СК КС РС задужена је за: 

• развој, праћење и унапређење кошаркашког суђења у Републици Српској 

• активности на одржавању бројности чланства судијске организације КС РС у циљу пружања 

што квалитетнијег сервиса суђења кошаркашких утакмица на свим организационим 

ниовима КС РС и виших рангова такмичења у којима учествују чланови КС РС 

• планирање активности на развоју, праћењу и унапређењу кошаркашког суђења у 

Републици Српској у складу са трендовима које прописује FIBA 

• координацију активности са подручним судијским организацијама 

• контролу активности подручних судијских организација 

• организацију контролисања кошаркашког суђења у циљу унапређења квалитета суђења 

на свим организационим нивоима КС РС 

• утврђивање смјерница за рад у судијским организацијама на нивоу подручних 

кошаркашких савеза 

• анализу, тумачење околности и доношење става у случају настанка ситуација које су 

наведене у Чл. 3. овог Правилника 

• организацију и провођење активности које се одвијају у складу са споразумима које 

Кошаркашки савез Републике Српске има са другим кошаркашким савезима 

• комуникацију и провођење активности са другим струковним органима и сталним тијелима 

КС РС у циљу унапређења кошаркашког амбијента у Републици Српској 

• координацију логистичких питања из области судијских/контролорских активности 

• припрема нормативних аката из области судијских/контролорских активности које усваја 

ИО КС РС 

• организацију и реализацију испита за стицање судијских звања и звања контролора 

• координацију рада и провођења усаглашених ставова које заступају изабрани 

представници КС РС у органима и тијелима из области судијских и контролорских 

активности на нивоу удружених савеза у  КС БиХ 

• координацију учешћа чланова судијске организације КС РС на такмичењима изван 

надлежности КС РС 

• организацију и контролу начина остваривања здравствене заштите активних судија 

• координацију питања судијског/контролорског стандарда на такмичењима на којима се 

ангажују чланови из КС РС 

• анализу квалитета суђења у претходној такмичарској сезони 

• анализу квалитета контроле суђења у претходној такмичарској сезони 

• доношење смјерница за наредну такмичарску сезону за судије и контролоре суђења 

• организацију судијских семинара на подручним нивоима и републичком нивоу 

• доношење смјерница за контролисање кошаркашког суђења у Републици Српској 

• организацију и провођење тестирања судија и контролора у складу са FIBA смјерницама и 

најбољом праксом 

• предлагање судијских и контролорских листа за кошаркашку сезону у складу са потребама 

кошаркашког такмичења у Републици Српској и такмичењима у којима учествоју чланови 

КС РС 

IV – Оперативни рад 

 

Члан 9. 
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 СК КС РС своје оперативне радне активности извршава на сједницама које се организују у 

складу са Пословником о раду Извршног одбора КС РС и сталних органа КС РС.  

 Своје сједнице СК КС РС одржавау службеним просторијама Кошаркашког савеза Републике 

Српске. 

Судијска комисија може донијети одлуку да се сједнице одржавају ван сједишта КС РС, на 

територији подручних кошаркашких одбора, када то доприноси општем интересу кошаркашког спорта 

у Републици Српској. 

Током редовног годишњег семинара, сједнице се могу одржати у објектима у којима се 

одржава годишњи судијски семинар. 

 

Члан 10. 

 

 СК КС РС може своје оперативне активности обављати и кориштењем електронских средстава 

за једносмјерну или двосмјерну комуникацију (електронске сједнице), када то условљавају околности 

ефикасности. У случајевима када се сједница реализује размјеном информација путем електронске 

поште, учесници комуникације су у обавези да комуникацију обављају на начин да сви чланови СК КС 

РС буду истовремено на листи прималаца. 

 

Чл. 11 

 

 Организација сједница, начин одлучивања, достављање материјала, обавезе чланова СК КС РС 

и друго из области оперативног рада СК КС РС утврђене су Пословником о раду ИО КС РС и односе се и 

на све сталне органе ИО КС РС (чл. 23 Пословника). 

 

 

V – Завршне одредбе 

 

Чл. 12 

 

Примјена овог Правилника ступа на снагу даном усвајања од стране Извршног одбора КС РС. 

 

Чл. 13 

 

 Овај Правилник усвојен је на  5. сједници Извршног одбора КС РС која је одржана дана 

27.09.2017. године  у Лакташима.  

 

Број: 02-16-14-1-10/17  

Датум:  02.10.2017. године. 

ПРЕДСЈЕДНИК КС РС 

 

 

 Мр Борис Спасојевић, с.р. 


