БОЋАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

СУДИЈСКИ
ПРАВИЛНИК

Београд, 2016.

На основу члана 11. Статута Боћарског савеза Србије (у даљем тексту: БСС), Управни одбор БСС на
седници одржаној 17.08.2016. године доноси

СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником се утврђује основни принципи у организовању и раду боћарских судија (у даљем
тексту судије) Боћарског савеза Србије у (даљем тексту БСС).
Члан 2.
У саставу БСС, покрајинских, гранских, регионалних и општинских заједница, делују судије организоване у
СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ (у даљем тексту: судијске организације).
Члан 3.
Рад судијских организација је јаван и доступан свим заинтересованима. О свом раду судије обавештавају
надлежна боћарска тела и средства информисања.
Члан 4.
Своје задатке, судијске организације извршавају на основу својих годишњих или дугорочних програма
рада, у складу са Статутом БСС и осталим Правилницима БСС. Одлукама Скупштине и УО БСС,
одредбама међународних судијских правилника и одредбама овог Правилника.
Члан 5.
Материјално финансијске потребе рада судијске организације обезбеђују се на основу програма рада, из
средстава надлежних боћарских савеза, Спортских савеза општина, покрајина, република, привредних
организација и судијске чланарине.
II ЗАДАЦИ СУДИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 6.
Задаци судијских организација су:
1. Брига о развоју судијских организација,
2. Допринос општем развоју физичке културе, посебно боћања.
3. Организовање и активно учешће у стручном образовању судијског кадра, путем
курсева, семинара, предавања и праћења развоја суђења и такмичења,
4. Ангажовање на унапређењу боћарских објеката и реквизита,
5. Спровођење категоризације судија, на основу провере знања,
6. Издавање и оверавање судијских легитимација и амблема,
7. Вођење евиденције свих судија и лиценцирање активних судија,
8. Делигирање судија за такмичење,
9. Брига о регуларности и спровођењу боћарских такмичења и приредби и
10. Извршавање и других задатака које им повери надлежно боћарско тело, а који су
од значаја за развој и унапређење боћања.

Члан 7.
Судије се удружују у своју основну судијску организацију према месту боравка. Свој рад обављају на основу
Пословника о раду судијске организације и овог Правилника, стручно, савесно и непристрасно. Судијске
организације боћарских савеза бирају извршна тела, Председника и Комисије.
Ради извршавања својих редовних задатака могу основати КОМИСИЈЕ ЗА:
1. Организациона кадровска питања,
2. Делегирање судија,
3. Преглед и категоризацију боћарских објеката у сарадњи с комисијом УО БСС,
4. Дисциплинску комисију, која ради само по поднетим пријавама за неправилан рад
чланова судијске организације, односно судија,
5. Жалбе, која ради само по поднетим дисциплинским пријавама и постојећим споровима
када су у питању судије те организације.
III КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Члан 8.
Категорије боћарских судија су:
1. СПОРТСКИ БОЋАРСКИ СУДИЈА
2. НАЦИОНАЛНИ БОЋАРСКИ СУДИЈА
3. МЕЂУНАРОДНИ БОЋАРСКИ СУДИЈА
Члан 9.
Особа која жели да постане боћарски судија, мора да испуни услове:
Да има навршених 18 година, пријављује се надлежној судијској организацији ради спровођења испита
пред испитном комисијом, а након успешног полагања испита добија судијску лиценцу, легитимацију и
амблем и евидентира се у судијској организацији.
Судијска лиценца, легитимација и амблем су јединствени за подручје рада БСС.
Члан 10.
НАЦИОНАЛНИ БОЋАРСКИ

СУДИЈА може да постане сваки судија који је успешно вршио своју

функцију најмање 3 године и за то време био делегат и одсудио најмање 10 првенствених утакмица (града,
покрајине, републике). Комисијом за проверу и лиценцирање знања судија стиче звање НАЦИОНАЛНИ
СУДИЈА. Такав судија суди сва такмичења републичког и нижег ранга.
Члан 11.
Кандидат за МЕЂУНАРОДНОГ СПОРТСКОГ СУДИЈУ бира се из редова националних судија који су се
истакли у свом раду на образовању кадрова и унапређењу судијске струке, под условом да говори један од
страних језика по правилу ФИБ-е.
Листу за кандидата за међународне судије предлаже Судијска организација БСС.
Члан 12.
Све судије су обавезне да сваке 4 године, а према потреби и чешће провере знања, ради продужавања
права учествовања у спровођењу такмичења, чиме стичу лиценцу за наредни период а сваке године су
такође дужни да одслушају најмање један семинар у организацији БСС.
Проверу знања свих судија врши испитна Комисија коју именује Судијска комисија БСС или УО БСС.

Члан 13.
Након навршених 70 година живота, све судије завршавају с активним суђењем, односно вођењем
такмичења.
Даљу активност заснивају на раду у комисијама и другим активностима које организује њихова матична
организација или БСС.
IV ЕВИДЕНЦИЈА СУДИЈА
Члан 14.
Евиденцију боћарских судија воде:
1.

Матичне организације за све своје судије, свих категорија.

2.

Судијске организације Републике, Покрајине и града за све своје судије,

3.

Судијска организација БСС за све судије на простору Републике Србије.
Члан 15.

Евиденција се води на основу матичних књига или регистра судија, а мора да садржи следеће податке:
1.

Личне податке сваког судије,

2.

Датум положеног првог испита и даље редом, напредовања, прекатегоризације, лиценцирања и
др. промене,

3.

Датум стицања прве лиценце и датум продужавања наредних лиценци,

4.

Функције које је евентуално обављао у судијској организацији, или другој боћарској организацији,

5.

Активности или недостатци у раду, жалбе на рад, протести, казне, похвале, награде, оцене и друго.
V

СУДИЈСКИ ИСПИТИ
Члан 16.

Предлагање кандидата за плагање испита за вишу категорију врше надлежне судијске организације уз
поштовање одредби овог Правилника и целокупне активности кандидата.
Члан 17.
Судијска организација у сарадњи са УО БСС, издаје наставно-образовни програм за полагање судијских
испита, који је јединствен за подручје Србије.
Наставно-образовни програм за полагање судијских испита мора да садржи следеће области:
- Историја боћања,
- Статут БСС,
- Правилници БСС с посебним освртом на судијски Правилник,
- Међународни технички правилник (МТП).
Члан 18.
Судијска комисија БСС је дужна да једанпут годишње одржи проверу знања из своје надлежности.
Члан 19.
УО БСС у сарадњи са Судијском комисијом БСС утврђује висине судијске чланарине и испитне таксе, која
се користи за потребе испита и припадајуће трошкове.

Члан 20.
Судијска организација БСС може, ако се укаже потреба, да формира повремене испитне Комисије за
кандидате свих категорија или да тражи проверу знања судија.
Члан 21.
Судијска организација БСС и остале судијске организације дужни су да организују курсеве, семинаре и
предавања из материје за поједине испите. Предаваче, одређује Судијска комисија БСС и то могу бити
само

судије

или

судије

предавачи,

НАЦИОНАЛНИ

БОЋАРСКИ

СПОРТСКИ

СУДИЈА

и

МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУДИЈА.
Члан 22.
Испитна комисија за полагање испита или лиценцирање састоје се од три члана.
Комисију именује судијска комисија БСС из редова МЕЂУНАРОДНИХ судије или судија ИНСТРУКТОРА
– ПРЕДАВАЧА.
Члан 23.
Судијски испит се састоји из два дела, а може бити писмени и усмени.
1.

Теоријски део и

2.

Практични део

Кандидат који с успехом положи теоријски део може да приступи практичном делу испита. У теоријском
делу се попуњавају тестови и одговара на питања из члана 17 овог Правилника, а у практичном делу се
води појединачни записник игре и врши попуњавање такмичарске документације.
Тестови за полагање теоријског дела су различити за сваки ранг судија, а усваја их Судијска комисија БСС у
сарадњи с УО БСС.
Члан 24.
Након успешно положеног испита, кандидат – судија добија категорију судије за коју је полагао испит,
судијски амблем и лиценцу одговарајуће категорије, која важи три године од датума издавања.Судијску
легитимацију судија добија само након првог положеног испита.
Лиценца важи само уз судијску лигитимацију.
Лиценцу издаје Судијска комисија БСС након положеног испита – лиценцирања.
Оверу судијске легитимације врши судијске организације које издају легитимацију и судију уводе у
матичну књигу, а оверу напредовања судија у вишег, националног и међународног судију, врши Судијска
комисија.
Члан 25.
После завршеног испита, Комисија је дужна да преда сав испитни материјал и резултате испита за сваког
кандидата судијској организацији која је именовала Комисију. Уз материјал се прилаже и извештај
Комисије.
VI ДЕЛИГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 26.
Делигирање судија за поједина такмичења врше надлежне судијске организације.
Делигирање судија се врши најмање 15 дана пре почетка такмичења.

Такмичарске комисије су дужне да благовремено доставе писменим путем надлежним судијским
организацијама Пропозиције и распоред такмичења ради благовременог делегирања судија.
Уколико након делегирања поједини клуб тражи изузеће делегираног судије, изузеће врши Судијска
комисија БСС, ако за то постоје оправдани разлози. Оправдани разлози могу бити само изречене
дисциплинске казне судији, слаба оцена матичне судијске организације или позитивно решење на жалбу с
такмичења које је водио судија за којег се тражи изузеће.
Члан 27.
Судијске организације су дужне да једном годишње, на састанку судијске организације пре почетка
такмичарске сезоне, јавно оцене рад сваког судије, за такмичења и активности из своје надлежности.
Судија који није задовољан својом оценом рада има право жалбе у року од 8 дана од дана објављивања.
Жалба се подноси матичној судијској организацији која је донела оцену рада.
Управни одбор надлежног боћарског савеза коме припада матична судијска организација је другостепени
орган за жалбе, а његово решење је коначно.

VIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУДИЈА
Члан 28.
Права и дужности судија су утврђена овим и осталим Правилницима БСС, Пропозицијама за такмичења
и Упуствима судијама која се издају пре почетка одређених такмичења.
Члан 29.
Сваки судија је обавезан да своју дужност обавља у складу с Правилницима БСС, датим упуствима и
Пропозицијама те да се увек руководи принципом непристрасног доношења одлука.
За непоштовање овог члана, судија подлеже дисцилнској одговорности.

Члан 30.
Дужности судије такмичења су:
1.

Утврђује с осталим члановима судијске екипе начин рада на такмичењу,

2.

Пре почетка такмичења утврђује исправност терена и реквизита,

3.

Проверава документа пријављених играча и одлучује о њиховом праву наступа,

4.

Објављује исход контроле терена и реквизита (уколико је исход позитиван), службено отвара
такмичење по протоколу,

5.

Води рачуна да се сви учесници придржавају одредбама свих правилника а у случају кршења истих
доноси одговарајуће одлуке,

6.

Представља играче присутној публици, контролише загревање играча на стазама и означава
почетак такмичења,

7.

Контролише рад помоћних судија на стазама,

8.

Контролише рад помоћних судија, спроводи њихове одлуке и уписује све евентуалне примедбе у
записник,

9.

Проверава и потписује све записнике с такмичења,

10. Након завршетка такмичења проглашава победника такмичења и према потреби уручује
одговарајућа признања,

11. Изриче мандатне казне за прекршаје и о свему обавештава Судијску организацију за даља
поступања,
12. Сређује документацију с такмичења (укључујући и свој извештај), који у року од 48 часова предаје
надлежном боћарском телу.
Члан 31.
Судије на стазама обављају следеће послове:
1.

Прати игру и понашање играча на терену, уноси и сабира резултате у записник, води евиденцију
погадака и промашених хитаца код техничких дисциплина на страни терена за коју је задужен,

2.

У случају кршења одредби било ког правилника од стране играча на прописан начин означава
казне, које се уносе у записник а изрече их главни судија,

3.

Контролише рад електронских семафора (ако постоје) и других семафора тј. стања на њима те у
случају неправилности резултата опомиње играче за правилан упис и обавештава главног судију.
Члан 32.

Судија записничар – судија обавља следеће послове:
1.

Пре почетка такмичења припрема формуларе по дисциплинама и записник,

2.

Преузима пријаве клубских такмичара и остале документације те предаје на контролу главном
судији,

3.

Уписује у записник имена играча по добијеним пријавама,

4.

Проверава исправност резултата на записницима, парафира и даје на увид и потпис главном
судији,

5.

Уручује копије записника учесницима такмичења,

6.

Израђује финансијски обрачун трошкова такмичења,

7.

Замењује главног судију кад је одсутан.
Члан 33.

У случају спречености (недоласка) члана делегиране судијске екипе, његова замена се обавља на следећи
начин:
1.

Судију замењује делегирани члан судијске екипе с највишим рангом. У случају да за то место има
више равноправних кандидата, замена судији одређује се њиховим међусобним договором.

2.

Судију на терену или записничара може заменити судија из присутне публике уколико докаже
своју стручност на лицу места одговарајућим документом.

3.

У крајњем случају када овако замена није могућа Судијска комисија, комесар или члан комисије
може одредити замену из редова учесника такмичења.
Члан 34.

Судија мора да докаже свој идентитет на захтев учесника такмичења. То доказује својом судијском
легитимацијом, лиценцом и амблемом који носи на грудима, за време такмичења.
Судијске амблеме прописује и издаје Судијска комисија БСС за све рангове судија, осим међународног
судију, који има посебан амблем одређен ФИБ-ом.
Члан 35.
За време такмичења судија мора бити обучен у:
1.

Поло мајица – кошуља, светле боје, кратких или других рукава, обавезно са припадајућим
амблемом,

2.

Сиве панталоне,

3.

Црне ципеле,

4.

Плава јакна – спортска јакна, обавезно са судијским амблемом.

Све судије на предњој страни опреме морају имати судијски амблем припадајуће категорије.
Члан 36.
Међународни судија је дужан да учествује у допунском образовању и давању стручних упутстава и савета
за рад осталим судијама, те да ради на оспособљавању судијског кадра. Такође је обавезан да суди и
такмичења нижег нивоа од савезних и међународних.
Члан 37.
Судија има право на прописану судијску таксу коју утврђује УО БСС за сваку годину или полусезону
посебно.
У случају путовања, судија има право на путне трошкове, у висини аутобуске карте или надокнаду за
гориво у максималној висини од 15% цене бензина по 1 км на одређеној релацији.
Ако судија путује, припада му право на дневницу која се исплаћује према висини дневнице на нивоу БСС.
Члан 38.
Судијске организације су дужне да пре почетка појединих такмичења издају свим судијама Упуство за рад
на такмичењима.
IX КОНТРОЛА СУЂЕЊА
Члан 39.
Судије се, по правилу, контролишу приликом суђења боћарских такмичења. Контролу врши судијска
комисија.
У одређеним случајевима, када то захтева ситуација на такмичењу и интерес судијских органа, може да се
одреди посебна контрола ради увида у вршењу дужности судија и квалитета суђења.
X СУДИЈСКА КОМИСИЈА
Члан 40.
Судијска комисија је стручно тело Управног одбора БСС и састоји се од три члана. Задатак судијске
комисије је да спроводи политику БСС у домену који се односи на суђење у оквиру БСС.
Председник Судијске комисије именује два члана Судијске комисије, које верификује УО БСС.
Члан 41.
Основни послови и задаци Судијске комисије су:
-

Предлаже Комесара за суђење за домаћа и међународна такмичења, које верификује УО БСС;

-

Из редова међународних судија именује Комисију за полагање испита за боћарске судије
националних категорија;

-

На основу извештаја Комисије за полагање испита за боћарске судије предлаже УО БСС
именовање за национална судијска звања;

-

На основу извештаја и оцена судија на боћарским такмичењима предлаже УО БСС судије за
полагање за Међународног судију;

-

Организује и спроводи годишњи семинар за лиценцирање судија.

XI КОМЕСАР ЗА СУЂЕЊЕ
Члан 42.
Комесара за суђење предлаже Судијска комисија БСС. Мандат комесара за суђење траје четири године, и
може бити поново именован. Мандат комесара за суђење може престати и пре истека рока:
-

Уколико поднесе писмену оставку;

-

По одлуци УО БСС.
Члан 43.

Послове комесара за суђење на такмичењима БСС могу да обављају само спортски радници који испуне
следеће услове:
-

Да имају завршено најмање средње образовање III степенa;

-

Да имају важећу лиценцу за текућу годину;

-

Да је дугогодишњи радник у боћању.

О именовању комесара за суђењер УО БСС издаје писани документ – одлуку.
XII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМЕСАРА ЗА СУЂЕЊЕ
Члан 44.
Комесар за суђење:
-

Предлаже поједине судије за стављање на листу за суђење;

-

Предлаже поједине судије за стављање на листу вишег или нижег ранга;

-

Предлаже поједине судије за скидање са листе за суђење;

-

Делегира судије за суђење утакмица и такмичења у организацији БСС, путем налога за суђење и о
томе води евиденцију;

-

На захтев организатора турнира или такмичења која нису у организацији БСС одобрава појединим
судијама да суде на тим турнирима или такмичењима, о чему води посебну евиденцију;

-

Прати рад и суђење делегираних судија на утакмицама и такмичењима;

-

Предлаже начин стручног оспособљавања кандидата за судије;

-

Предлаже начин и врсту стручног оспособљавања и провере знања боћарских судија;

-

Даје препоруку за кандидате за полагање судијског испита за виши ранг боћарског судије;

-

Обавља и друге послове које му наложи Управни одбор БСС.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
У случају да надлежни Bоћарски савез није задовољан радом судијске организације, може исту
расформирати и сазвати ванредни састанак за избор нове судијске организације. Образложење за
расформирање мора бити документовано и одобрено од првог вишег организованог облика руковођења
судијске организације.
До избора нове судијске организације, УО БСС који је расформирао Судијску организацију врши послове
судијске организације.
Члан 40.
Измене и допуне овог Правилника се врше на начин који важи за његово усвајање и доношење.
Тумачење овог Правилника даје УО БСС и Комисија за нормативна акта Боћарског савеза Србије.

Члан 41.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Судијски правилник БСС који је донео УО БСС од
02.02.2012. године.
Члан 42.
Овај Правилник усвојио је Управни одбор Боћарског савеза Србије 17. 8. 2016. године и ступа на снагу
даном усвајања.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић

