Правилник о испитима и категоризацији кошаркашких судија
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној
18.11.2015.године, усвојио је
ПРАВИЛНИК
о испитима и категоризацији кошаркашких судија
Кошаркашког савеза Србије
I КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Овим






Члан 1.
Правилником утврђују се услови и начин стицања следећих звања активних судија:
помоћни судија,
судија,
регионални судија,
национални судија, и
међународни судија

Осим





Члан 2.
категорија активних судија из Члана 1. постоје и следећа звања кошаркашких судија:
контролор суђења,
судија инструктор,
национални инструктор, и
почасни судија.
II ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА

Члан 3.
Кошаркашки судија може постати сваки грађанин Републике Србије старији од 16 година, ако
положи испит за кошаркашког судију на начин како је то прописано овим Правилником.
Горња старосна граница за судије одређена је одговарајућим прописима ФИБА и износи 50
година.
Доња и горња старосна граница се одређују на основу односа датума почетка нове
такмичарске сезоне и датума рођења судије. Почетком сезоне се сматра 01. септембар у
календарској години у којој почиње такмичарска сезона.
У вези са одређивањем доње стросне границе сматра се да судија има 16, односно 18 година,
ако је рођен до 01. септембра у календарској години у којој почиње такмичарска сезона.
У вези са одређивањем горње старосне границе, 50 година, сматра се да судија рођен у
периоду 01. септембар-31. децембар у години када пуни 50 година има право да суди
наступајућу сезону и са суђењем заврши у календарској години у којој пуни 51 годину.
Члан 4.
За полагање испита за звање помоћни судија или судија, кандидат подноси пријаву
надлежном Регионалном како је то утврђено одредбама овог Правилника. РКС је дужан да
омогући сваком кандидату полагање испита на начин и у роковима предвиђеним овим
Правилником.
Сваки РКС, Регионални координатор за суђење, објављује на сајту РКС Конкурс-оглас за
организацију и спровођење обуке и испита за стицање звања помоћни судија и судија.
Конкурс-оглас треба да садржи:


назив и седиште РКС,
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датум објављивања конкурса,
начин и рок за подношење пријава кандидата,
услове које треба да задовољава кандидат који подноси пријаву,
попуњен образац пријаве за полагање испита,
попис докумената које кандидат треба да достави РКС уз подношење обрасца пријаве,
план и програм обуке кандидата, место и датум почетка и завршетка обуке,
датум и место одржавања теоретског дела испита и теста провере физичке
способности,
период у ком ће бити обављен практични део испита,
крајњи рок унутар којег ће кандидати бити обавештени о резултатима испита,
име, презиме и број телефона особе задужене за контакт у вези са испитом, и
евентуално друге информације неопходне за спровођење активности у вези са обуком
и испитом.

Члан 5.
Кандидат који се пријави на конкурс-оглас за стицање једног од звања активни судија мора
да испуни следеће опште услове:
1. да




достави РКС-регионалном координатору за суђење:
уверење да је држављанин Републике Србије или копију важећег пасоша,
извод из матичне књиге рођених,
попуњен и потписан образац пријаве за полагање испита за одговарајуће
звање у предвиђеном року,
 одговарајуће лекарско уверењео здравственој способности за обављање
дужности кошаркашког судије (не односи се на кандидате за помоћнесудије),
 потписан одговарајући образац да је упознат са детаљима теста провере
физичке способности и да добровољно даје пристанак учествовања у истом (не
односи се на кандидате за помоћне судије),

2. да је присуствовао на најмање 80% часова од укупног броја часова предвиђених
планом и програмом семинара-обуке кандидата за стицањеодговарајућег судијског
звања, и
3. није дисциплински кажњаван у последње две године пре испита.
Члан 6.
Ради што бољег организовања и спровођења испита и припреме кандидата, одговарајући
РКС-регионални координатор за суђење организује и спроводи судијски семинар-обуку
кандидата за стицање било ког судијског звања у надлежности КСС, а према посебном
плану и програму за свако судијско звање који доноси Судијска комисија ТК КСС на предлог
члана Комисије задуженог за праћење и унапређење суђења.
Члан 7.
Испит је једини начин на који се постаје кошаркашки судија или стиче више судијско звање.
Полагање испита је јавно. Испит се састоји из три дела:
 теоретског,
 теста провере физичких способности, и
 практичног дела.
Члан 8.
Теоретски део испита се састоји из два дела:
 писменог, и
 усменог.
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Писмени део испита обухвата проверу знања кандидата из области познавања:






Правила игре,
Механике и технике суђења,
основа кошаркашке игре,
организационе структуре Кошаркашког савеза Србије, и
аката КСС у вези са такмичењем и судијским питањима.

На писменом делу испита кандидат одговара на 25 питања заокруживњем једног од два
понуђена одговора ДА - НЕ у року од 30 минута. Сматра се да је кандидат положио овај део
теста , ако је тачно одговорено на најмање 80% питања. Нетачаним одговором, се сматра
одговор на који кандидат није заокружио један од два понуђена одговора или је заокружио
обе понуђене могућности.
Дозвољава се кандидату да у току испита уз одобрење Председника испитне комисије у
случају да је заокружио оба одговора, „парафира“ онај одговор за који сматра да је тачан и
такав (заокружен и „парафиран“) одговор ће се сматрати одговором кандидата приликом
одређивања резултата теста.
Кандидат који не положи овај део испита губи право на даље полагање и сматра се да није
положио испит.
Члан 9.
Након писменог дела испита кандидат полаже усмени део.
Усмени део испита обухвата проверу знања кандидата из области познавања:
 Правила игре,
 Механике и технике суђења,
 основа кошаркашке игре,
 организационе структуре Кошаркашког савеза Србије, и
 аката КСС у вези са такмичењем и судијским питањима.
Кандидат бира цедуљу од којих свака садржи 5 (пет) унапред исписаних питања. Два питања
су из Правила игре, једно из Механике и технике суђења , једно из познавања кошаркашке
игре и једно из организационе структуре Кошаркашког савеза Србије и аката КСС у вези са
такмичењем и судијским питањима.
Кандидат мора одговорити на сва питања. За припрему одговора кандидату се одобрава 15
минута.
Кандидат који не задовољи на овом делу испита губи право на даље полагање и сматра се да
није положио испит.
Члан 10.
Након писменог и усменог дела испита кандидат приступа провери физичке способности.
Тест провере физичких способности се спроводи према условима и на начин који је
прописала Међународна кошаркашка федерација, ФИБА.
Кандидат који не задовољи на овом делу испита губи право даљег полагања и сматра се да
није положио испит.
Члан 11.
Практични део испита кандидат полаже на утакмицама вршећи дужности звања активног
судије како је прописано одредбама одговарајућих чланова овог Правилника, и то:
 помоћни судија Члан 26,
 судија Члан 30,
 регионални судија Члан 36,
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национални судија Члан 42, и
контролор Члан 55.

Члан 12.
Рад кандидата оцењује комисија од 3 члана, коју води председник. Оцене су :
 задовољио / са успехом положио,
 није задовољио / није положио.
После сваког дела испита, Комисија обавештава кандидате да ли је задовољио на одређеном
делу испита или не.
Члан 13.
Број излазака на испит за кошаркашког судију за стицање било ког звања није ограничен.
Кандидат који није положио испит први пут има право поновног-другог полагања на
наредном организованом испиту.
Рок за свако наредно полагање, почев од трећег, не може бити краћи од једне године,
рачунајући од дана претходног полагања.
Члан 14.
Члан комисије за такмичење КСС- задужен за суђење може део својих права у организовању
и спровођењу испита пренети на регионалне координаторе. О томе мора бити донета одлука
члана Комисије за такмичење КСС-задуженог за суђење са свим потребним упутствима, о
преношењу права и обавеза, за сваки испит посебно.
III ИСПИТНА КОМИСИЈА
Члан 15.
Члан Испитне комисије за било које судијско звање мора имати најмање исто звање за које
кандидат полаже испит.
Члан 16.
Испитна комисија има председника и два члана. Председник је одговоран за рад Комисије на
испиту.
Судијска комисија ТК КСС, на предлог председника СК ТК КСС именује чланове Испитне
комисије за стицање звања регионални и национални судија.
Регионални координатор задужен за суђење именује чланове Испитне комисије за стицање
звања помоћни судија и судија.
Члан 17.
Чланови Испитне комисије обавезни су да савесно, објективно, одговорно и непристрасно
спроведу испитни поступак придржавајући се при том овог Правилника и упутства и одлука
Судијске комсије ТК КСС.
Члан 18.
Председник испитне комисије води записник о испиту.
Записник садржи:
 имена и презимена и број пријављених кандидата,
 имена и презимена и број кандидата који су приступили испиту,
 напомену о евентуалним оправданим разлозима изостанка појединог кандидата,
 имена и презимена и број кандидата који су задовољили на испиту,
 имена и презимена и број кандидата који нису задовољили на испиту са
назначеним бројем грешака у тесту и примедбама са провере физичке способности,
усменог и практичног дела испита,
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дан, место, време почетка и завршетка испита,
кратку оцену о организацији испита и условима у којима је испит одржан,
потпис чланова комисије.

Записник о испиту Председник доставља организатору испита, Судијској комисији Комисије за
такмичење КСС.
Након практичног дела испита записник мора да садржи и кратко мишљење Испитне комисије
о практичном раду кандидата и његовим могућностима и перспективности.
Члан 19.
У току теоријског дела испита, Испитна комисија мора све време да ради у комплетном
саставу.
У току практичног рада на испиту, Испитна комисија се може мењати уз услов да најмање 2
члана прате кандидата кроз цео испит.
Након сваког дела испита, Испитна комисија саопштава кандидатима резултате испита, даје
им потребна упутства и запажања о протеклом делу испита.
Члан 20.
Испит за стицања следећих звања активног кошаркашке судије организују и спроводе:
- РКС, регионални координатор за суђење за звања:
 помоћни судија, и
 судија,
- Судијска комисија ТК КСС, Председник и члан задужен за праћење и унапређење
суђења за звања:
 регионални, и
 нациoнални судија.
Члан 21.
Трошкове испитних комисија сносе судијске организације које су их одредиле. У случају
преношења права, трошкове сноси судијска организација која стварно спроводи испит.
IV ПОМОЋНИ СУДИЈА

Члан 22.
Кандидат који се пријави на оглас за курс-обуку и полагање испита за стицање звања
помоћни судија мора да поред општих услова наведених у члану 5. овог Правилника,
задовољи и посебне услове који буду прописани огласом-конкурсом за обуку и полагање
испита за стицање звања помоћни судија.
Члан 23.
Кандидат који положи испит за звање помоћни судија оспособљен је за обављање следећих
дужности:
 записничар,
 помоћни записничар,
 мериоц времена игре, и
 мериоц периода шута.
Члан 24.
Испит за звање помоћни судија одржава се најмање једном годишње у терминима које
одреди надлежни Регионални кошаркашки савез - Регионални координатор задужен за
суђење.
О времену и месту одржавања испита организатор обавештава кандидате и Судијску комисију
ТК КСС писменим путем најмање 15 дана пре времена предвиђеног за одржавање испита.
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Организатор испита мора кандидате упознати с њиховим обавезама и условима под којим
приступају испиту, начину понашања и материјалом из ког ће проистећи питања на испиту.
Члан 25.
Испит се састоји од теоретског и практичног дела.
Теоретски део кандидат за помоћног судију полаже како је то одређено Члана 8. овог
Правилника.
На практичном делу испита кандидати обављају на утакмици дужности:





записничара,
помоћног записничара,
мериоца времена игре, и
мериоца периода шута.

Кандидат обавља дужност сваког напред наведеног помоћног судије по једном на утакмициукупно 4 утакмице.
Сматра се да је кандидат положио практични део испита ако је на све 4 утакмице вреднован
оценом задовољио/положио.
V СУДИЈА

Члан 26.
Кандидат који се пријави на оглас за курс-обуку и полагање испита за стицање звања судија
мора да поред општих услова наведених у члану 5. овог Правилника задовољи и посебне
услове који буду прописани огласом-конкурсом за обуку и полагање испита за стицање звања
судија.
Члан 27.
Кандидат који положи испит за звање судија оспособљен је за обављање ових дужности:
 записничар,
 помоћни записничар,
 мериоц времена игре,
 мериоц периода шута, и
 судија.
Члан 28.
Испит за звање судија организује и спроводи Регионални кошаркашки Савез, Координатор за
суђење.
Семинар-обука и испити се одржавају најмање једном годишње у термину које одреди
организатор, РКС - Регионални координатор задужен за суђење.
О времену и месту одржавања испита организатор обавештава кандидате и Судијску комисију
ТК КСС писменим путем најмање 15 дана пре времена предвиђеног за одржавање испита.
Организатор испита мора кандидате упознати с њиховим обавезама и условима под којима
приступају испиту, начину понашања на испиту и са материјалом из ког ће проистећи испитна
питања.
Члан 29.
Испит се састоји из три дела:
 теоретског,
 теста провере физичких способности, и
 практичног дела.
Теоретски део кандидат за судију полаже како је то одређено Чланом 8. овог Правилника.
Тест провере физичких способности се полаже како је одређено Чланом 10. овог Правилника.
На практичном делу испита кандидат обавља на утакмици дужности:
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записничара,
помоћниког записничара,
мериоца времена игре,
мериоца периода шута, и
судије.

Кандидат обавља дужности за сваког напред наведеног помоћног судију по једном на
утакмици-укупно 4 утакмице, а дужност судије на највише 3 утакмице.
Сматра се да је кандидат положио практични део испита ако је на свакој од 4 утакмице где је
обављао дужности помоћног судије и на 2 од највише 3 утакмице где је обављао дужност
судије вреднован оценом задовољио/положио.
У случају да је кандидат који полаже испит за звање судија већ стекао звање помоћни судија,
на практичном делу испита полаже само део испита који се односи на звање судија.
VI РЕГИОНАЛНИ СУДИЈА
Члан 30.
Испит за звање регионални судија организује и спроводи Судијска комисија ТК КСС,
(председник и члан задужен за праћење и унапређење суђења) једном годишње.
Кандидате пријављују надлежни регионални координатори за суђење, најкасније 15 дана пре
предвиђеног времена за одржавање испита.
Време и место одржавања испита одређује Судијска комисија ТК КСС (председник и члан
задужен за праћење и унапређење суђења)и о томе обавештава надлежне РКС –
координаторе за суђење, писменим путем најмање 30 дана пре одржавања испита.
Надлежни РКС – координатор за суђење је дужан да о томе обавестити кандидате и
организује и спроведе семинар-обуку кандидата по плану и програму који је усвојила
Судијска комисија ТК КСС на предлог члана Комисије задуженог за праћење и унапређење
суђења.
Члан 31.
Кандидат који се пријави на оглас за курс-обуку и полагање испита за стицање звања
регионални судија мора да поред општих услова наведених у Члану 5. овог Правилника
задовољи и следеће посебне услове који су за полагање испита за стицање звања
регионални судија:
 у звању судија мора провести најмање две године,
 да се у последњој години пре полагања за ранг регионалног судије налази на листи
за суђење утакмица одговарајућег такмичења (2.МРЛ) и утакмице судио успешно,
 да кандидат није млађи од 18 нити старији од 25 година,
 присуствује и активно учествује у свим облицима усавршавања,семинари, кампови,
курсеви и др.
 да је активан у раду Судијске организације,
 није дисциплински кажњаван у последње две године пре испита,
 испуни и друге услове у колико буду прописани огласом-одлуком о организовању и
спровођењу испита за звање регионални судија.
Члан 32.
Право полагања испита за звање регионалног судије ванредно се дозвољава играчицама и
играчима који су играли најмање три године у екипи републичког или савезног ранга
такмичења, без ограничења из члана 34., уз услов да је најмање годину дана пре тог испита
стекао звање судија.
Члан 33.
Предлог кандидата за полагање испита за звање регионалног судије доставља надлежни РКС,
координатор за суђење, Судијској комисији ТК КСС КСС уз попуњен и потписан образац

7

Правилник о испитима и категоризацији кошаркашких судија
пријаве за сваког кандидата за полагање испита за звање регионални судија у предвиђеном
року.
Члан 34.
Испуњени услови из овог Правилника не стварају обавезу судијске организације да кандидату
мора да одобри право на полагање испита.
Испит




Члан 35.
се састоји из три дела:
теоретског,
теста провере физичких способности, и
практичног дела.

Теоретски део кандидат за судију полаже како је то одређено Чланом 8. овог Правилника.
Тест провере физичких способности се полаже како је одређено Чланом 10. овог Правилника.
На практичном делу испита кандидат обавља дужности судије на највише 3 утакмице.
Сматра се да је кандидат положио практични део испита, ако је вреднован оценом
задовољио/положио на 2 од највише 3 утакмице.
Кандидат који је положио испит стиче звање регионални судија.
VII НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА
Члан 36.
Испит за звање регионални судија организује и спроводи Судијска комисија КТ КСС
(председник и члан задужен за праћење и унапређење суђења) једном годишње.
Кандидате пријављују надлежни регионални координатори за суђење, најкасније 15 дана пре
предвиђеног времена за одржавање испита.
Време и место одржавања испита одређује Судијска комисија ТК КСС (председник и члан
задужен за праћење и унапређење суђења) и о томе обавештава надлежне РКС –
координаторе за суђење, писменим путем најмање 30 дана пре одржавања испита.
Надлежни РКС – координатор за суђење је дужан да о томе обавестити кандидате и
организује и спроведе семинар-обуку кандидата по плану и програму који је усвојила
Судијска комисије КСС на предлог члана Комисије задуженог за праћење и унапређење
суђења.
Члан 37.
Кандидат који се пријави на оглас за курс-обуку и полагање испита за стицање звања
национални судија мора да поред општих услова наведених у члану 5. овог Правилника
задовољи и следеће посебне услове који су за полагање испита за стицање звања
национални судија:
 да је провео две године у звању регионалног судије, (период може бити и краћи
ако је то стручна процена),
 да две године успешно суди утакмице 1.МРЛ (период може бити и краћи ако је то
стручна процена),
 да кандидат није старији од 30 година у години када полаже испит,
 да присуствује семинарима, камповима и курсевима за стручно усавршавање,
 да је активан у раду судијске организације и учествује у свим облицима стручног
усавршавања,
 да је увршетен на листу кандидата за напредовање на листу судија за утакмице
националног ранга,
 да у периоду од две године пре испита није дисциплински кажњаван, и
 испуни и друге услове у колико буду прописани огласом-одлуком о организовању и
спровођењу испита за звање национални судија.
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Члан 38.
Право полагања испита за звање национани судије ванредно се дозвољава играчицама и
играчима који су играли најмање три године у екипи савезног ранга такмичења, без
ограничења из члана 40., уз услов да је најмање годину дана пре тог испита стекао звање
регионални судија.
Члан 39.
Предлог кандидата за полагање испита за звање националног судије доставља надлежни РКС
(координатор за суђење) Судијској комисији ТК КСС (председник и члан задужен за праћење
и унапређење суђења) уз попуњен и потписан образац пријаве за сваког кандидата за
полагање испита за звање национални судија у предвиђеном року.
Члан 40.
Испуњени услови из овог Правилника не стварају обавезу судијске организације да кандидату
мора да одобри право на полагање испита.
Испит




Члан 41.
се састоји из три дела:
теоретског,
теста провере физичких способности, и
практичног дела.

Теоретски део кандидат за звање национални судија полаже како је то одређено чланом 8.
овог Правилника.
Тест провере физичких способности се полаже како је одређено чланом 10. овог Правилника.
На практичном делу испита кандидат обавља дужности судије на највише 3 утакмице.
Сматра се да је кандидат положио практични део испита, ако је вреднован оценом
задовољио/положио на 2, од највише 3 утакмице.
Кандидат који је положио испит стиче звање национални судија.
Члан 42.
За сва стечена звања активног судије издаје се Цертификат.
Цертификат за звања помоћни судија и судија издаје РКС, а за звања регионални и
национални судија КСС.
Церификат садржи:
 назив и седиште Савеза, КСС или РКС, који издаје Цертификат за одговарајуће
судијско звање,
 место и датум издавања,
 име и презиме и ЈМБГ лица којем се Цертификат издаје,
 звање које је лице стекло полагањем испита,
 име, презиме и потпис Генералног секретара КСС или РКС
 име,презиме и потпис Председника Испитне комисије пред којом је кандидат стекао
звање,и
 печат Савеза, КСС или РКС који издаје Цертификат.
VIII МЕЂУНАРОДНИ СУДИЈА
Члан 43.
Кандидат стиче звање Међународни судија према условима и одредбама које пропише ФИБА.
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Члан 44.
Кандидате за међународног судију предлаже национални инструктор, са листе судија
највишег ранга који су најбоље пласирани и најперспективнији на листи судија 1.МЛС и
1.ЖЛС (само судије женског пола, а на основу услова и одредби које пропише ФИБА).
Члан 45.
Од предложених кандидата национални ФИБА инструктор одређује кандидате које упућује на
испит по следећим критеријумима:
 да познају радни језик који пропише ФИБА (енглески),
 да није дисциплински кажњаван у последње две године пре испита.
Члан 46.
Знање језика кандидат доказује на испиту који организује и спроводи Национални ФИБА
инструктор.
IX КОНТРОЛОР СУЂЕЊА
Члан 47.
Испит за звање контролор суђења организује и спроводи комисија од три члана коју именује
национални инструктор.
Комисију чине национални инструктор, који је уједно и председник комисије и два члана из
редова контролора суђења који се налазе најмање на листи контролора за ранг такмичења за
који контролор полаже.
У случају да не постоје контролори који испуњавају услове из претходног става, остала два
члана Испитне комисије национални инструктор именује из редова судија-инструктора.
Полагање испита је јавно.
Члан 48.
За полагање испита за звање контролор суђења, кандидат подноси пријаву Кошаркашком
савезу Србије-националном инструктору на основу Конкурса-огласа.
Национални инструктор је дужан да омогући сваком кандидату полагање испита на начин и у
роковима предвиђеним овим Правилником.
Члан 49.
Конкурс-оглас за обуку и полагање испита за звање контролор суђења треба да садржи:
 назив и седиште КСС,
 датум објављивања конкурса,
 начин и рок за подношење пријава кандидата,
 услове које треба да задовољава кандидат који подноси пријаву,
 образац пријаве за полагање испита,
 попис докумената које кандидат треба да достави КСС уз подношење обрасца пријаве,
 план и програм обуке кандидата, место и датум почетка и завршетка обуке,
 датум и место одржавања теоретског дела испита,
 период у ком ће бити обављен практични део испита,
 крајњи рок унутар којег ће кандидати бити обавештени о резултатима испита,
 име, презиме и број телефона особе задужене за контакт у вези са испитом, и
 евентуално друге информације неопходне за спровођење активности у вези са обуком
и испитом.
Члан 50.
Кандидат који се пријави на конкурс-оглас за стицање звања контролор суђења мора да
испуни следеће опште услове:
1. да достави КСС, националном инструктору:
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уверење да је држављанин Републике Србије или копију важећег пасоша,
извод из матичне књиге рођених
попуњен и потписан образац пријаве за полагање испита за контролора суђења
у предвиђеном року,

2. да није старији од 55 година (пуни 55 година у календарској години у којој почиње
такмичарска сезона, а рођен је после 01. септембра исте године)
3. да није активан судија,
4. да је присуствовао на најмање 80% часова од укупног броја часова предвиђених
планом и програмом семинара-обуке кандидата за стицање звања контролора,
5. није дисциплински кажњаван у последње две године пре испита, и
6. да је најмање 5 сезона судио успешно ранг такмичења за који конкурише да буде
контролор суђења.
Члан 51.
Испит за контролора се састоји из два дела:
 теоретског, и
 практичног.
Члан 52.
Теоретски део испита се састоји из два дела, писменог и усменог.
Овај део испита обухвата проверу знања кандидата из области познавања:
 Правила игре, и
 Механике и технике суђења.
На писменом делу испита кандидат полаже два теста, први из познавања Правила игре, а
други из Механике и технике суђења.
Тест из познавања Правила игре се полаже како је то предвиђено чланом 8. Овог
Правилника.
Тест из Механике и технике суђења такође садржи 25 питања, на која се одговара:




заокруживањем једног од два понуђена одговора (да или не),
заокруживањем једног или више одговора понуђених азбучним редом у оквиру једног
питања за које кандидат сматра да су тачни (не дозвољава се постављање питања за
које није понуђен макар један тачан одговор),
уцртавањем положаја судија на понуђеном дијаграму или уцртавање зона
одговорности судија.

Сматра се да је кандидат положио овај тест ако одговори тачно на најмање 80% питања.
За израду теста из Механике и технике суђења одобрава се 45 минута.
Пауза између два теста не може бити мања од 30 минута.
Кандидат који не положи овај део испита губи право на даље полагање и сматра се да није
положио испит.
Члан 53.
Након писменог дела испита кандидат полаже усмени део.
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Усмени део испита обухвата проверу знања кандидата из области познавања:
 Правила игре,
 Механике и технике суђења,
 основа кошаркашке игре,
 организационе структуре Кошаркашког савеза Србије, и
 аката КСС у вези са такмичењем и судијским питањима,
а полаже се како је то предвиђено чланом 8. овог Правилника.
Кандидат који не задовољи на овом делу испита губи право на даље полагање и сматра се да
није положио испит.
Члан 54.
Практични део испита кандидат полаже радећи видео тест од 25 питања заокруживањем
једног од понућених одговора у за то припремљеној табели.
Питања у видео тесту су клипови са утакмица који се односе на критеријум досуђивања
грешака и прекршаја, односно Механику и технику суђења.
Свако питање, видео клип се понавља 2 пута успорено.
Сматра се да је кандидат положио овај тест ако одговори тачно на најмање 80% питања.
За израду теста из Механике и технике суђења одобрава се највише 45 минута.
Члан 55.
Кандидат који положи и теоретски и практични део испита стиче звање контролора.
Члан 56.
Контролор суђења, може обављати следеће дужности:
 контролор суђења на утакмицама до ранга такмичења на ком је судио као активни
судија,
 бити члан испитне комисије, и
 бити члан тела које обавља стручну делатност.
Члан 57.
У посебним случајевима када то по његовј оцени потеребе такмичења налажу, национални
инструктор, може именовати у звање контролор суђења оне судије из редова нациoналних и
међународних судија, који су доказали стручност, објективност, одговорност и
заинтересованост за школовање судија.
Национали инструктор у сарадњи са Регионалним координатором за суђење може за потребе
регионалног такмичења произвести у звање контролора суђења и судије регионалног ранга.
Контролор суђења именован на начин предвиђен овим чланом може обављати дужност само
до истека текуће такмичарске сезоне.
XI СУДИЈА ИНСТРУКТОР
Члан 58.
За потребе едукације и усавршавања судијског кадра (помоћне судије, судије, делегати,
делегати-контролори и контролори) национални инструктор-члан ТК КСС задужен за суђење,
може именовати у звање Судија-инструктор, активне судије и делегате са међународним
звањем ФИБА.
Члан 59.
Облици, задаци и начин рада Судија-инстроктора
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се утврђују одлуком Комисије за

Правилник о испитима и категоризацији кошаркашких судија
такмичење КСС на основу потреба рада судијске организације.
XII НАЦИОНАЛНИ ИНСТУКТОР
Члан 60.
Националног инструктора именује Управни одбор Кошаркашког савеза Србије, а на предлог
Потпредседника КСС задуженог за такмичења.
Члан 61.
Национални инструктор је дужан да у свом раду поштује одредбе ФИБА и КСС која се односе
на начин и делокруг његовог рада.
XIII ПОЧАСНИ СУДИЈА
Члан 62.
Било које звање активни кошаркашки судија у свим категоријама престаје како је одређено
чланом 3. овог Правилника.
Члан 63.
Комисија за такмичење КСС, на предлог Судијске комисије ТК КСС, може доделити звање
почасни судија бившем активном судији који испуљава услов из претходног члана овог
Правилника и још један од следећих услова:
 има звање Међународни ФИБА судија, ФИБА комесар или ФИБА инструктор,
 да је обављао дужности судије, делегата или инструктора на међународним
такмичењима у организацији ФИБА у периоду од најмање 10 година,
 да је обављо дужности судије или делегата на утакмицама најишег ранга такмичења у
земљи у периоду од најмање 20 година.
Члан 64.
Звање почасни судија може бити додељено и другом лицу које не задовољавају услове
утврђене члановима 62 и 63 овог Правилника, ако је по процени Комисије за такмичење КСС
његов дугогодишњи рад имао изузетан допринос у развоју и унапређењу рада судијске
организације.
XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор КСС.
Члан 66.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту КСС.

Драган Ђилас
Председник УО КСС
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