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Судијска комисија 

 
 
Београд, 25. јануар 2018. 
 
На електронској седници одржаној дана 24.01.2018. СК КТ КСС доноси следећу одлуку 
 
 

О Д Л У К А 
о контроли суђења на утакмицама 1 МРЛ - ИСТОК 

 
 
1. Судијска комисија  КТ КСС усваја предлог Регионалног кошаркашог савеза Источне Србије 

(РКСИС) да се уведе контрола суђења на утакмицама 1 МРЛ – Исток, као и на другим 
утакмицама у надлежности РКСИС. 

 
Циљеви увођења контроле суђења су следећи: 
• Повећање регуларности такмичења 

• Едукација судија 
• Праћење и унапређење младих судија. 

 
2. Услове за реализацију ове одлуке обезбедиће РКСИС. 

 
3. За спровођење и администрацију ове одлуке задужен је Радојковић Мирослав, судијски 

координатор РКСИС. 
 

4. Контролу суђења на утакмицама 1 МРЛ – Исток обављаће контролори 1ЖЛС/2МЛС са 
територије региона ИС и ЈС, одређени одлуком СК КТ КСС од 13.11.2017. Обим контроле 
суђења је просечно 3 утакмице по колу. 

 
Kонтрола суђења се спроводи на два начина: 
• Присуством контролора на утакмици (’’контрола на лицу места’’) 
• Прегледањем и анализом видео-снимака након завршетка утакмице (’’видео-контрола’’). 
 
Резултати контроле суђења не утичу на постигнути резултат утакмице.  
 

5. Делегирање контролора на утакмицама 1 МРЛ – Исток вршиће Радојковић Мирослав у 
сарадњи са Комесаром 1 МРЛ  - Исток. Kомесар такмичења је дужан да спроведе одлуке СK 
ТK KСС, које се односе на казне изречене због недовољно квалитетног суђења. 

 
 
 



 

6. Делегати на утакмицама 1 МРЛ – Исток и даље имају обавезу да у својим извештајима дају 
оцену суђења, без обзира да ли је за њихову утакмицу номинован контролор суђења. У 
случају где се разликују оцене делегата и контролора, важиће оцена контролора суђења. 

 
 
7. Контролори суђења су дужни да путем мејла Радојковић Мирославу доставе извештај о 

извршеној контроли. Контролори суђења су такође дужни да направе видео-клипове 
карактеристичних ситуација који ће се даље користити за едукацију судија. 

 

 

      
 Судијска комисија  КТ КСС 

 Председник 
                Миодраг Личина с.р. 

 
  
 

 


