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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  ПОНАШАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КСС  

(КОДЕКС) 
 

I ОСНОВНА НАЧЕЛА 
 
Судије, помоћне судије,делегати, делегати-контролори, контролори, судија-инструктор и 

национални инструктор (у даљем тексту Службена лица) КСС заснивају своје активности у 
кошаркашком спорту добровољно, на основу међсобног деловања етичких принципа и достојанства 
свих субјеката кошаркашког спорта у целини. 
      Радећи у интересу развоја и унапређења кошаркашког спорта настојати да се оствари боља 
комуникација, разумевање и сарадњу пре свега унутар КСС, али исто тако и са другим кошаркашким 
организацијама, органима и појединцима. 
     Доследно напред истакнутим ставовима сва службена лица поштоваће следећа начела и 
обавезују се да ће: 

 се према својим обавезама у кошаркашком спорту односити професионално, поштујући  
Правила игре, делујући праведно и одговорно према свим субјектима кошаркашког 
спорта, 

 радити на личном усавршавању и  унапређивању знања  у обављању својих задужења, 
 дати свој лични допринос унапређењу рада и организације КСС и других струковних 

Удружења у оквиру КСС, и 

 поштовати све одредбе овог Кодекса 
 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
 

Члан 1. 
      Службена лица су обавезна да се према кошаркашкој игри и свим њеним учесницима односе 
праведно, поштујући Службена правила игре, Пропозиције такмичања, Правилник о такмичењу, 
Статут КСС и све инструкције дате од стране руководства одговарајућег такмичења.  
 

Члан 2. 
      Службена лица не смеју да се баве активностима које на било који начин руше интегритет и 
углед било ког сегмента кошаркашког спорта. 
 

Члан 3. 
      Службена лица морају да имају на уму и не понашају се као независни појединци, већ као 
припадници Кошаркашке организације којој припадају и коју представљају, а која делује у функцији 
унапређења кошаркашког спорта.  

Члан 4. 
      Службена лица ни на који начин не смеју да обмањују органе Кошаркашке организације, 
Судијске организације и Такмичарских органа, нити да наводе друга службена лица на таква 
чињења. Такође  не смеју да чине поступке супротне важећим нормативним актима КСС и супротне 
овом Кодексу. 

Члан 5. 
      Службена лица не смеју да злоупотребе овлашћења која проистичу из декларисаних 
функција, нити своје ангажовање смеју да подреде личном интересу или интересу неког другог 
члана Кошаркашке организације или појединца ван ње. 
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Члан 6. 
      Службена лица не смеју да на било који начин вређају, клеветају, омаловажавају или шире 
неистине о било ком другом члану Кошаркашке организације. 

 
Члан 7. 

      Службена лица су дужна да својим деловањем упозоре или спрече чињење или нечињење 
које као последицу може да има нарушавање угледа органа Кошаркашке организације и Руководства 
такмичења. 

Члан 8. 
Службена лица су обавезна да благовремено указују на неправилности у раду органа КСС, а 

своје незадовољство радом органа у Кошаркашкој организацији или Такмичарских органа 
првенствено испољавају и решавају у оквиру КСС. Није дозвољено решавање личних и општих 
статусних питања кроз медије и средства јавног информисања без претходне комуникације са 
одговарајућим органима КСС. 

Члан 9. 
Службено лице не сме да сноси последице због тога што је указао на неправилности у раду 

органа Кошаркашке организације, Судијске комисије КСС или Такмичарских органа - Комесар, а у 
складу са принципима наведеним у овом Кодексу. 

 
Члан 10. 

      Службено лице  мора да учини све да увек буде спремно да на најбољи могући начин обави 
свој део посла у оквиру такмичења. То подразумева непрестани рад на личном усавршавању и 
напредовању кроз различите облике усавршавања, укључујићи присуство на одговарајућим 
семинарима, састанцима, камповима и учествовање и у другим активностима организованим од 
стране одговарајућег тела или Комисије задужених за  стручно усавршавање службених лица. 
 

Члан 11. 
Службено лице је обавезно да се одазове на позив на тестирање одговарајуће струковне 

Комисије пред почетак или у току одговарајућег такмичења. 
Службеним лицима се строго забрањује да фотографишу, снимају или на било који други 

начин износе или дистрибуирају податке из тестова. Непоштовање ове забране,  аутоматски значи 
да то службено лице није положило испит, а могуће су и даље дисциплинске санкције. 
 

Члан 12. 
Службена лица која учествују у међународним такмичењима дужна су да достојно 

представљају КСС и учине све да достојно представљају  српску кошарку и земљу у целини. Исто 
тако службена лица не смеју обављати своју функцију  ван националних граница ( незваничне 
пријатељске утакмице, турнири, разне игријаде, ревијалне утакмице…)  без претходног јављања и 
добијања писмене  сагласности од надлежних органа или појединаца Кошаркашког савеза Србије. 

 
Члан 13. 

     Службена лица на кошаркашким утакмицама на које су делегирана морају да се међусобно 
помажу у сваком тренутку пре, за време и после утакмице и да све време делују као тим, што не 
искључује појединачну одговорност дефинисану обавезама датим за сваку појединачну функцију 
коју службено лице обавља. 
 

Члан 14. 
Службена лица морају бити свесна свог значаја и одговорности за успех кошаркашке 

приредбе, те морају ментално и физички бити потпуно спремни на утакмице за које су делегирана. 
Конзумација алкохолних пића  на дан одигравања утакмице за коју су делегирана строго је 
забрањена. 
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Члан 15. 
      Службена лица на утакмице за које су делегирана долазе у сопственој организацији 
(дозвољена је употреба аутомобила), а у складу са упутствима датим од стране Такмичарских 
органа. Није дозвољена наплата путних трошкова увећаних у односу на реалне из било ког разлога. 
 

Члан 16. 
      Службена лица у одласку на и повратку  са званичних утакмица за које су делегирани не 
смеју да путују у организацији клубова или њихових представника (спонзора, функционера, 
пријатеља…). Исто тако није дозвољена комуникација и контакти са представницима клубова пре и 
по завршетку утакмице. 
 

Члан 17. 
      Службена лица не смеју да закасне или не дођу на утакмицу за коју су делегирана, изузев ако 
разлог недоласка није последица више силе. У оваквим околностима неопходно је одмах 
контактирати Такмичарске органе и о свему их обавестити. 
 

Члан 18. 
      Службена лица треба да стигну у место одигравања како је то предвиђено Пропозицијама 
одговарајућег такмичења (уколико живе ван места одигравања утакмице).  

У објекат у ком се утакмица игра службена лица треба да стигну најкасније 1 сат пре 
заказаног времена за почетак утакмице. 
 

Члан 19. 
      Службена лица на званичне утакмице за које су делегирана долазе уредног изгледа и уредно 
одевена. За судије и делегате обавезно је одело и кравата.  
 

Члан 20. 
      Службена лица своју дужност на терену треба да обављају ненаметљиво. Приликом доласка 
на терен за игру осим сарадника за записничким столом, не треба да се поздрављају са лицима која 
нису чланови екипа или званични представници клубова. Приликом поздрављања треба бити 
одмерен и дискретан, без претеране срдачности. 
 

Члан 21. 
      Службена лица по завршетку утакмице заједно напуштају терен за игру након поздрава са 
сарадницима и осталим актерима који то желе (не инсистирати), изузев ако тренутне околности 
другачије не налажу. Одлуке донете пре и за време утакмице не коментарисати ни са ким од 
присутних на терену и око њега. Исто тако није дозвољено коментарисати суђење или начин 
обављања посла делегата и контролора, као ни учинак играча, тренера, клупских функционера или 
функционера КСС и Такмичарских органа. 
 

Члан 22. 
Службена лица се могу у јавности у медијима, путем друштвених мрежа итд, оглашавати само 

уз писмено одобрење надлежних органа. Оглашавање без сагласности, повлачи санкције одређене 
Дисциплинским правилником КСС. 
 

Члан 23. 
           Службена лица која на утакмицама обављају функцију контролора суђења имају обавезу да 
одмах након одигравања утакмице ,у судијској свлачионици обаве разговор са члановима судијског 
тима о карактеристичним ситуацијама за време трајања утакмице, својим запажањима и 
евентуалним сугестијама. Контролу у писменој форми, укључујући и бројчану оцену,  контролор 
суђења доставља судији у предвиђеном року.  
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Члан 24. 
      Службена лица своја запажања саопштавају културно и без омаловажавања, кроз 
комуникацију која уважава право на различитост мишљења (поготово када је реч о спорним 
ситуацијама). 

 
Члан 25. 

       Службена лица (судије) не смеју ни на који начин, презентовати јавности делегатски или 
контролорски извештај, нити у целости, нити било који детаљ из њих. 
  Службена лица за кршење одредби овог Кодекса могу бити кажњена одлуком органа КСС, а 
сходно одредбама Статута КСС, Правилника и Пропозиција о такмичењу и Дисциплинског 
правилника  КСС. 
 

Члан 26. 
Пријаве у смислу прекршаја одредби овог Правилника, као и  евентуалне жалбе на донете 

одлуке у вези са прекршајима пријављују се КСС, како је то предвиђено одговарајућим актима КСС. 
 
 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 27. 
      Одредбе овог Правилника у складу са одлуком УО КСС важе за сва службена лица.  
  

Члан 28. 
 За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор КСС. 
 

Члан 29. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту КСС. 

 
 
 

 
 
 
 

                  Драган Ђилас 
         Председник УО КСС 

 
 
      

 
 
 
 

 
 

 


