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П Р А В И Л Н И К О РАДУ СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
Бициклистичког савеза Србије

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Судијска комисија је стручно тело Бициклистичког савеза Србије (у даљем тексту БСС)
задужено за спортске делатности које се односе на бициклистичке трке из календара БСС.
Члан 2.
За свој рад Судијска комисија одговара Управном одбору БСС (у даљем тексту УО БСС).
Члан 3.
Судијску комисију чине три члана од којих је један Председник комисије.
Судијска комисија одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова комисије.
Председника и чланове комисије бира УО БСС између регистрованих лиценцираних
судија.
Мандат Судијске комисије траје 4 године.
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
Члан 4.
Послови и задаци Судијске комисије су:
- одржава евиденцију судија по категоријама и активности и том приликом се
стара о заштити података о личности и приватности у складу са одребама Закона о
спорту („Сл. гласник РС“ 10/2016) и закона којим се уређује заштита података о
личности.
- планира развој и школовање судија и њихово усавршавање
- организује Судијске семинаре и испите
- одређује категоризацију судија
- оцењује рад судија
- одређује судије за трке у земљи и иностранству из реда судија регистрованих и
лиценцираних судија за текућу годину
- бира представнике судија за органе у земљи и иностранству
- предлаже промене домаћих правилника
- представља судије пред Управним одбором БСС
- брине о материјално-техничким потребама судија и суђења
- спроводи дисциплинске мере против судија

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Члан 5.
Категорије судија су:
- Интернационални комесар
- Елит национални комесар
- Национални судија
- Судија
Члан 6.
У складу са објективним потребама, Судијска комисија организује семинаре, курсеве и
испите за судије.
Члан 7.
Испиту за судије могу приступити особе које:
- су држављани Републике Србије, а који нису кажњавани или кривично гоњени
- имају навршених 18 година живота
- поднесу молбу за приступ курсу за полагање судијског испита
Испиту за судије не могу приступити:
- особе које су искључене из БСС одлуком надлежног органа БСС и спорта уопште
- особе које се налазе под суспензијом или казном забране вршења функције у
спорту
- особе које су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа,
разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, изнуда, уцена и зеленаштво,
омогућавање употребе допинг средства, неовлашћена производња и стављање у
промет допинг средства, насилничко понашање на спортској приредби или јавном
скупу и договорање исхода такмичења, док трају правне последице осуде као и
лице против кога се по том основу води кривични поступак
- особе којим здравствени разлози онемогућавају вршење судијске дужности
Члан 8.
Семинаре и испите води испитна комисија коју одређује судијска комисија, а чине је 3
члана од којих је најмање један члан Интернационални комесар.
Члан 9.
Испитна комисија након испита доноси оцену испита сваког кандидата и о томе подноси
извештај Судијској комисији.
Резултати испита су јавни и сваки кандидат има право увида у свој оцењени рад.

Члан 10.
Судија може приступити курсу и испиту за Националног судију ако је:
- присуствовао свим организованим семинарима од стране Судијске комисије
- обављао функцију судије најмање 2 календарске године
- као судија одсудио минимално 3 трке у свакој години
Члан 11.
Судија који није судио дуже од 5 година дужан је поново полагати испит како би добио
категорију коју је поседовао у тренутку престанка суђења.
Члан 12.
УО БСС, узимајући у обзир предлог Судијске комисије, одређује који Национални судија
и Елит национални комесар може приступити полагању испита за Елит националне и
Интернационалне комесаре.
Кандидати морају испунити следеће предуслове:
- имати звање Националног судије односно Елит националног комесара најмање 2
године
- активно говорити енглески или француски језик
- да против њих нису проведене дисциплинске мере последње 2 године
- да имају до 40 година за полагање испита за Елит националне комесаре, односно до
50 година за полагање испита за Интернационалне комесаре.
ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 13.
Судијска комисија делегира судије за трке које се налазе у календару БСС, изузев Главног
судије за трке које се налазе и у међународном календару.
Члан 14.
Судије које су делегиранe од стране Судијске комисије морају бити благовремено
обавештене од стране Судијске комисије, односно најмање 7 дана пре трке. У случају не
прихватања суђења трке судија је дужан благовремено, а најкасније 3 дана пре трке
обавестити Судијску комисију која ће делегирати другог судију.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 15.
Против судија, за техничке грешке, немар и кршење УЦИ и правилника БСС, судијска
комисија може спровести санкције које могу бити:
- Опомена
- Суспензија суђења на одређени временски период
Код тежих случајева кршења правилника Судијска комисија подноси пријаву
Дисциплинској комисији и има право да док траје поступак привремено суспендује судију
против којег се поступак води или покреће.
Члан 16.
Опомена може бити дата само једанпут у току године, а у случају поновљеног прекршаја
Судијска комисија доноси одлуку о суспензији на максимално 6 месеци.
Код тежих случајева кршења правилника Судијска комисија подноси пријаву
Дисциплинској комисији.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку како је донет, а за тумачење
његових појединих одредби надлежан је УО БСС.
Члан 18.
Овај Правилник је усвојен на седници УО БСС дана 31.03.2017. године и ступа на снагу
даном доношења и објављује се на интернет страници БСС.

У Б е о г р а д у,
Дана 31.03.2017
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