ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ
( измене и допуне од 20.06.2018.)

20.06.2018.

На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2. и 3. и чл. 159. ст. 1. и 2. Закона
о спорту и чл. 45. Статута Кошаркашког савеза Србије, Скупштина Кошаркашког савеза Србије на седници
одржаној 20.06. 2018. године усвојила је измене и допуне Правилника о такмичењу КСС.

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује: систем, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање
аматерских и професионалних кошаркашких такмичења и лига; правила за организовање кошаркашких утакмица
и других такмичења; услови и критеријуми за учешће на кошаркашким такмичењима у Републици Србији и
поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који
наступају за стране кошаркашке репрезентације; услови и критеријуми за учешће на националним лигашким
кошаркашким такмичењима, односно професионалним кошаркашким такмичењима и поступак утврђивања њихове
испуњености (дозвола за сезону); услови за организовање и учешће кошаркашких клубова и екипа у
међународним кошаркашким такмичењима
и такмичењима за подручје више држава или више региона
различитих држава (регионалне лиге); мере за спречавање негативних појава на кошаркашким такмичењима;
надлежности службених лица на кошаркашким такмичењима; кандидовање кошаркашких организација за
организовање великих међународних кошаркашких такмичења; друга питања утврђења спортским правилима
ФИБЕ за организацију и вођење кошаркашких такмичења.
I.

СИСТЕМ, ПРАВИЛА И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

Члан 2.
Кошаркашки савез Србије (у даљем тексту: КСС) је надлежан за целокупан систем свих кошаркашких
такмичења у Републици Србији, у мушким и женским и свим старосним категоријама (такмичења у ингеренцији
КСС).
Систем сениорских лигашких такмичења у надлежности КСС састоји се од пет нивоа (рангова) такмичења
за мушкарце и четири нивоа такмичења за жене:
1. за мушкарце:
- први ниво - 1.МЛС
- ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ;
- други ново - 2.МЛС
- ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ;
- трећи ново - 1.МРЛ
- ПРВА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ;
- четврти ниво - 2.МРЛ
- ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ;
- пети ниво – 3.МРЛ
- ТРЕЋА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ (Летња лига);
2. за жене:
- први ниво - 1.ЖЛС
- ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
- други ниво - 2.ЖЛС
- ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
- трећи ниво - 1.ЖРЛ
- ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ
- четврти ниво – 2.ЖРЛ
- ДРУГА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ (Летња лига)
Члан 3.
Систем сениорских такмичења за мушкарце у ингеренцији КСС је, шематски приказан, следећи:
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРИ
КС
ВОЈВОДИНА
БАЧКА
КС
ВОЈВОДИНА
БАНАТ СЕВЕР

3.МРЛ
ОКС НОВИ САД
ОКС СУБОТИЦА
ОКС СОМБОР
ОКС
ЗРЕЊАНИН
ОКС КИКИНДА

1

1

2.МРЛ

1.МРЛ

СЕВЕР 1
14 клубова
(1/2)

СЕВЕР
14 клубова
(1/2)

12 клубова
(1/2)

2.МЛС

1.МЛС

2.МЛС
14 клубова
(2/4)

1.МЛС
14 клубова
(-/2)

КС
ВОЈВОДИНА
БАНАТ ЈУГ
КС
ВОЈВОДИНА
СРЕМ

КС БЕОГРАД

РКС
ЗАПАДНА
СРБИЈА

РКС
ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА

РКС РАШКО
КОСОВСКИ
МЕТОХИЈСКИ
ТКС
ИСТОЧНА
СРБИЈА

РКС ЈУЖНА
СРБИЈА

ОКС ПАНЧЕВО

1

ОКС СРЕМ

1

КС БЕОГРАД

ОКС
МАЧВАНСКИ
ОКС
КОЛУБАРСКИ
ОКС
МОРАВИЧКИ
ОКС
ЗЛАТИБОРСКИ
ОКС
ШУМАДИЈСКИ
ОКС
ПОМОРАВСКИ
ОКС РАСИНСКИ
ОКС
БРАНИЧЕВСКИ
ОКС
ПОДУНАВСКИ
ОКС РАШКИ
ОКС КИМ
ОКС
НИШАВСКИ
ОКС ПИРОТСКИ
ОКС
ЗАЈЕЧАРСКИ
ОКС БОРСКИ
ОКС
ЈАБЛАНИЧКИ
ОКС ПЧИЊСКИ
ОКС ТОПЛИЧКИ

СЕВЕР 2
14 клубова
(1/2)
12 клубова
(1/2)

2

ЦЕНТАР
14 клубова
(2/2)
12 клубова
(2/2)

2

ЗАПАД 1
14 клубова
(1/2)
12 клубова
(1/2)

12 клубова
(1/2)

ЦЕНТАР
14 клубова
(1/2)
12 клубова
(1/2)

ЗАПАД
14 клубова
(1/2)

1

ЗАПАД 2
14 клубова
(1/2)

12 клубова
(1/2)

12 клубова
(1/2)
1

1

1

ИСТОК
14 клубова
(2/2)

ИСТОК
14 клубова
(1/2)

12 клубова
(2/2)

12 клубова
(1/2)

Члан 4.
Систем сениорских такмичења за жене у ингеренцији КСС од сезоне 2018/2019 је, шематски приказан,
следећи:
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРКЕ 2018/2019
2.ЖРЛ
КС ВОЈВОДИНА
КС БЕОГРАД
РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА

1.ЖРЛ
СЕВЕР
14 клубова
(1/2)
ЈУГ
14 клубова

2.ЖЛС
2.ЖЛС
12 клубова
(2/2)

1.ЖЛС
1.ЖЛС
12 клубова
(-/4)

СРБИЈА

(1/2)

РКС РАШКО
КОСОВСКИ
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СТБИЈА

Систем сениорских такмичења за жене у ингеренцији КСС од сезоне 2019/2020 је, шематски
приказан, следећи:
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРКЕ 2019/2020
2.ЖРЛ
КС ВОЈВОДИНА

1.ЖРЛ

2.ЖЛС

1.ЖЛС

СЕВЕР
14 клубова

КС БЕОГРАД

(1/2)

РКС ЗАПАДНА
СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА
РКС РАШКО
КОСОВСКИ
МЕТОХИЈСКИ

ЈУГ

2.ЖЛС

1.ЖЛС

12 клубова

10 клубова

(2/2)

(-/2)

14 клубова
(1/2)

РКС ИСТОЧНА
СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СРБИЈА
Члан 5.
КСС организује и води сва национална кошаркашка такмичења, за све категорије, и стара се о њиховој
регуларности, док регионални кошаркашки савези (РКС) организују и воде сва поверена, од стране КСС,
регионална кошаркашка такмичења, и старају се о њиховој регуларности, у складу са Статутом КСС, овим
Правилником и пропозицијама такмичења.
Уколико органи РКС не обављају своје дужности у вези организације и вођења одређеног регионалног
кошаркашког такмичења у складу са овим Правилником, Управни одбор КСС, не предлог Генералног секретара
КСС, може послове у вези организације и вођења такмичења привремено пренети у делокруг Потпредседника за
такмичење и Комисије за такмичење КСС.
Члан 6.
Сва кошаркашка такмичења у надлежности КСС имају статус аматерских спортских такмичења, осим Прве
мушке лиге Србије која има статус професионалног спортског такмичења.
Прва мушка лига Србије јесте професионална спорска лига, односно највише национално професионално
спортско такмичење отвореног типа кошаркашких клубова, односно кошаркашких екипа спортских организација (у
даљем тексту: клуб), које се такмиче једне против других по унапред утврђеном распореду и спортским
правилима КСС.
Скупштина КСС може донети одлука да одређена аматерска кошаркашка лига из члана 2. овог Правилника

добије статус професионалне спортске лиге, на основу елабората о оправданости таквог система такмичења.
Скупштина КСС може донети одлуку да одређена професионална спорска лига из ст. 2. и 3. овог члана
добије од одређене сезоне статус аматерске лиге.
У професионалној спортској лиги из ст. 2. и 3. овог члана могу да учествују само професионални
кошаркашки клубови, односно спортска привредна друштва, с тим да изузетно спортска удружења могу да
учествују најдуже две такмичарске сезоне након ступања на снагу закона којим се регулише приватизација
имовине и капитала у друштвеној, односно јавној својини у организацијама у области спорта (чл. 179. ст. 1.
Закона о спорту).
У аматерском кошаркашком такмичењу може наступити највише 20% професионалних спортиста.
У професионалном спортском такмичењу мора наступити најмање 75% професионалних спортиста, осим
ако је правилима ФИБЕ друкчије одређено.
Прва и Друга мушка лига, Прва и Друга женска лига, Финални турнир Куп такмичења и Финални турнир
3x3 такмичења су сениорска национална кошаркашка такмичења, која се организује за територију Републике
Србије од стране КСС, односно такмичење у коме се утакмице играју на целој територији Републике Србије, у
складу са законом и овим Правилником.
Члан 7.
Прва мушка лига Србије (1.МЛС) је први, односно највиши ранг такмичења у Републици Србији у
сениорској мушкој конкуренцији.
Клубови који за то испуњавају услове обавезно играју 1.МЛС, у складу са пропозицијама такмичења, без
обзира на учешће у међународним регионалним и другим међународним такмичењима.
Потпредседник КСС за такмичење у сарадњи са Такмичарским органом 1.МЛС утврђује, предлог
Пропозиција такмичења, укључујући и утврђивање услова за издавање лиценци играчима за такмичење,
календара такмичења, као и учешће клубова у међународним регионалним и другим међународним такмичењима
на основу пласмана у 1.МЛС, који упућују Управном одбору КСС на усвајање.
Управни одбор усваја акта из става 3. овог члана најкасније 40 дана пре почетка такмичења.
Пласман у нижи ранг, односно у 2.МЛС остварују два (2) најслабије пласирана клуба, ако овим
Правилником није другачије утврђено.
Уколико се број клубова који учествују у међународној регионалној лиги повећа или смањи, сходно томе
се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг (2.МЛС).
Члан 8.
Друга мушка лига Србије (2.МЛС) је други ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој конкуренцији.
Такмичење се игра по двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14) клубова.
Пласман у виши ранг, односно у 1.МЛС остварују два (2) најбоље пласирана клуба након редовног
такмичења у групи.
Пласман у нижи ранг, односно 1.МРЛ остварују четири (4) најслабије пласираних клубова. Клубови из
2.МЛС прелазе у нижи ранг, односно 1.МРЛ групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или ИСТОК према територијалној
припадности РКС из којег су, ако овим Правилником није другачије утврђено.
Уколико се број клубова који долази из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг.
Члан 9.
Прва мушка
Регионална лига (1.МРЛ) је трећи ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој
конкуренцији.
1.МРЛ се игра у четири (4) територијалне групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
Групу СЕВЕР чине клубови из КС Војводина.
Групу ЦЕНТАР чине клубови из КС Београд.
Групу ЗАПАД чине клубови из РКС Западна Србија, Централна Србија и Рашко Косовско Метохијски.
Групу ИСТОК чине клубови из РКС Источна Србија и РКС Јужна Србија.
Такмичење се у свакој групи игра по двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14)
клубова.
Пласман у виши ранг, односно у 2.МЛС остварује првопласирани клуб из сваке групе СЕВЕР, ЦЕНТАР,
ЗАПАД и ИСТОК након редовног такмичења у групи.
Пласман у нижи ранг, односно у 2. МРЛ остварују два (2) најслабије пласирана клуба из сваке групе

СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК. Клубови из групе СЕВЕР прелазе у 2.МРЛ СЕВЕР, клубови из групе ЦЕНТАР у
2.МРЛ ЦЕНТАР, клубови из групе ЗАПАД у 2.МРЛ ЗАПАД, клубови из групе ИСТОК у 2.МРЛ ИСТОК, ако овим
Правилником није другачије утврђено.
Уколико се број клубова који долази из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг.
Након завршетка такмичарске сезоне 2018/2019, а од сезоне 2019/2020 број клубова у 1 МРЛ се смањује
са 14 клубова на 12 клубова, тако што из 1 МРЛ у сезони 2018/2019 пласман у нижи ранг такмичења (2.МРЛ)
остварују по 4 најслабија клуба, с тим да број клубова који остварују пласман у нижи ранг (2.МРЛ) може бити и
већи или мањи у зависности од проходности клубова у целом систему сениорског такмичења.
Члан 10.
Друга мушка регионална лига (2.МРЛ) је четврти ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој
конкуренцији.
2.МРЛ се игра у четири (4) територијалне групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
Групу СЕВЕР чине клубови из КС Војводина.
Групу ЦЕНТАР чине клубови из КС Београд.
Групу ЗАПАД чине клубови из РКС Западна Србија, Централна Србија и Рашко Косовско Метохијски.
Групу ИСТОК чине клубови из РКС Источна Србија и РКС Јужна Србија.
Такмичење се у свакој групи игра по двоструком бод систему као јединствена лига од минимално 5
клубова.
Уколико је за такмичење у оквиру 2.МРЛ пријављено више од 14 (четрнаест) клубова, за спровођење
такмичења се организују две територијалне подгрупе од по најмање седам (7) и највише четрнаест (14) клубова у
зависности од пријављених клубова. Поделу клубова у територијалне подгрупе и проходност у виши и нижи ранг
предлажу РКС а усваја Комисија за такмичење КСС. На одлуку Комисије за такмичење КСС, РКС може уложити
жалбу Управном одбору КСС у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
Пласман у виши ранг, односно 1.МРЛ - одговарајућу територијалну групу СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или
ИСТОК, остварују два (2) најбоље пласирана клуба из сваке групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК, након
редовног такмичења у групи. Клубови из групе СЕВЕР прелазе у 1.МРЛ СЕВЕР, клубови из групе ЦЕНТАР у 1.МРЛ
ЦЕНТАР, клубови из групе ЗАПАД у 1.МРЛ ЗАПАД, клубови из групе ИСТОК у 1.МРЛ ИСТОК.
Пласман у нижи ранг, односно 3.МРЛ остварују четири (4) најслабије пласираних клубова из групе СЕВЕР,
четири (4) најслабије пласираних клубова из групе ЗАПАД, два (2) најслабије пласирана клуба из групе ЦЕНТАР и
два (2) из групе ИСТОК. Клубови из група СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или ИСТОК, прелазе у одговарајућу 3.МРЛ према
територијалној припадности РКС.
Ако је број клубова који долази из вишег ранга у 2.МРЛ мањи од броја клубова који иде из 2.МРЛ у виши
ранг, тада се сходно томе смањује и број клубова који из 2.МРЛ прелазе у нижи ранг.
Ако је број клубова који долази из вишег ранга у 2.МРЛ већи од броја клубова који иде из 2.МРЛ у виши
ранг, тада се сходно томе повећава број клубова који из 2.МРЛ прелазе у нижи ранг.
Клуб који испадне из 2.МРЛ, право за улазак/повратак у 2.МРЛ остварује, од тренутка када је извршен
жреб такмичарских бројева за 3.МРЛ, на основу постигнутог коначног пласмана у 3.МРЛ.
Након завршетка такмичарске сезоне 2018/2019, а од сезоне 2019/2020 број клубова у 2 МРЛ се смањује
са 14 клубова на 12 клубова, тако што из 2 МРЛ у сезони 2018/2019 пласман у нижи ранг такмичења (3 МРЛ)
остварују по 4 најслабија клуба, с тим да број клубова који остварују пласман у нижи ранг (3 МРЛ) може бити
већи или мањи у зависности од проходности клубова у целом систему сениорског такмичења.
Члан 11.
Трећа мушка регионална лига Србије (3.МРЛ) је пети (основни) ранг такмичења у Србији у сениорској
мушкој конкуренцији.
Клуб који се није пријавио и учествовао у 3.МРЛ, не може остварити пласман у 2. МРЛ.
3.МРЛ се игра у седам (7) територијалних група у оквиру РКС, у којима се такмичење може организовати у
више територијалних подгрупа.
Минималан број клубова за такмичење у 3.МРЛ у оквиру РКС је три (3) клуба у званичној конкуренцији (не
рачунају се друге екипе клубова из вишег ранга такмичења које наступају ван конкуренције).
Уколико у РКС нема три (3) клуба за учешће у 3.МРЛ у званичној конкуренцији (групи или подгрупама),
односно уколико није испуњен услов о минималном броју клубова потребном за званично такмичење, пријављени
клубови се укључују у 3.МРЛ на територији целог РКС односно суседног РКС.

Клуб који се такмичи у вишим сениорским лигама КСС може пријавити у 3.МРЛ своју другу екипу, ван
конкуренције, осим уколико својом пријавом не повећава број пријављених екипа преко границе која дозвољава
да се такмичење одигра у периоду утврђеном пропозицијама такмичења. Екипа која наступа ван конкуренције
нема право пласмана у виши ранг, нити у Play off такмичењу. Резултати (бодови, дати и примљени поени)
утакмица са екипом ван конкуренције се не рачунају клубовима који наступају у конкуренцији приликом
одређивања пласмана.
Управни одбор КСС усваја пропозиције 3.МРЛ водећи рачуна о броју регистрованих клубова у РКС и
територијалном распореду клубова (јединствена лига или у групама, број група, број степени такмичења, Play off,
преношење бодова и резултата примљени/дати кошеви) међусобних утакмица из исте групе, итд.). Пропозицији
предлаже Комисија за такмичење на основу прибављеног мишљења РКС.
Утакмице за коначни пласман у виши ранг, односно 2.МРЛ (Play off) се мора играти у спортским халама
које испуњавају услове за одигравање утакмица 2.МРЛ.
Број клубова који из одређене 3.МРЛ улази у виши ранг, односно 2.МРЛ - одговарајућу територијалну
групу СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД, ИСТОК, одређен је шемом сениорског такмичења.
Уколико се у зависности од коначног пласмана клубова у вишим ранговима такмичења у претходној сезони
број клубова који из 3.МРЛ улазе у виши ранг, односно 2.МРЛ, промени на следећи начин:
1) ПОВЕЋА СЕ – онда у наредној сезони у виши ранг, односно 2.МРЛ улази за толико већи број клубова по
пласману него колико је то пропозицијама такмичења предвиђено, и то улази клуб из РКС којем припада
клуб чије је место упражњено;
2) СМАЊИ СЕ – онда коначну одлуку о начину одређивања уласка клубова из 3.МРЛ у виши ранг доноси на
предлог Комисије за такмичење КСС, а по прибављеном мишљењу надлежног органа РКС, Управни одбор
КСС.
Члан 12.
Прва женска лига Србије (1.ЖЛС) је први, односно највиши ранг такмичења у Републици Србији у
сениорској женској конкуренцији.
Клубови који за то испуњавају услове обавезно играју 1.ЖЛС, у складу са пропозицијама такмичења, без
обзира на учешће у међународним регионалним и другим међународним такмичењима.
1.ЖЛС се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као јединствена лига од дванаест
(12) клубова.
По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС, четири најбоље пласирана клуба играју Play off, који се
игра само за првака лиге, док је пласман осталих клубова је одређен на основу пласмана у редовном делу
такмичења, на следећи начин:
- ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off - парови се одређују на основу пласмана у редовном делу
такмичења; ПОЛУФИНАЛЕ 1 – 4 и ПОЛУФИНАЛЕ 2 – 3, игра се на две добијене утакмице, с тим да је домаћин
прве утакмице клуб који је боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује
наизменично.
- ФИНАЛЕ Play off - победник ПОЛУФИНАЛА 1 – 4 игра против победник ПОЛУФИНАЛА 2 – 3; игра се на
три добијене утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице клуб који је боље пласиран у редовном делу
такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује наизменично.
Пласман клубова за међународна регионална и друга међународна такмичења се одређује на основу
пласмана у такмичењу, по редоследу – првак /победник Play off такмичења/ и даље по пласману у редовном делу
такмичења 1.ЖЛС.
Из 1.ЖЛС,у такмичарској сезони 2018/2019, након редовног дела такмичења, у нижи ранг директно
прелазе четири ( 4 ) најслабије пласирана клуба.
1.ЖЛС од сезоне 2019/2020 се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као
јединствена лига од десет (10) клубова
По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС, осам најбоље пласираних клубова играју Play off, који се
игра само за првака лиге, док је пласман осталих клубова је одређен на основу пласмана у редовном делу
такмичења, на следећи начин:
- ЧЕТВРТФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off - парови се одређују на основу пласмана у редовном делу
такмичења; ЧЕТВРТФИНАЛЕ 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5 игра се на две добијене утакмице, с тим да је домаћин прве
утакмице клуб који је боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује
наизменично.

- ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off - СЕ ИГРА ПО СИСТЕМУ ПОБЕДНИК ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 1 – 8,
ПРОТИВ ПОБЕДНИКА ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 4 – 5, ПОБЕДНИК ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 2 – 7 ПРОТИВ
ПОБЕДНИКА ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 3 – 6, игра се на две добијене утакмице, с тим да је домаћин прве
утакмице клуб који је боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује
наизменично.
- ФИНАЛЕ Play off - победник ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА 1- 8 / 4 - 5 игра против победника
ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА 2 – 7 / 3 – 6 ; игра се на три добијене утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице
клуб који је боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује наизменично.
Из 1.ЖЛС,од такмичарске сезоне 2019/2020, након редовног дела такмичења, у нижи ранг директно
прелазе два (2) најслабије пласирана клуба.
Члан 13.
Друга женска лига Србије (2.ЖЛС) је други ранг такмичења у Републици Србији у сениорској женској
конкуренцији.
2.ЖЛС 2017/2018 се игра у две територијалне групе - СЕВЕР и ЈУГ, по двоструком бод систему, као
јединствене лиге од четрнаест (14) клубова (број клубова у територијалним групама СЕВЕР и ЈУГ може бити већи
или мањи од четрнаест, у зависности од броја пријављених клубова, у ком случају се систем такмичења одређује
сходно броју клубова):
Групу СЕВЕР чине клубови КС Војводине и КС Београда;
Групу ЈУГ чине клубови РКС Централне Србије, Западне Србије, Источне Србије, Јужне Србије и
Рашко Косовско Метохијски.
Пласман у виши ранг 1.ЖЛС 2018/2019 директно остварује један (1) најбоље пласирани клуб, из сваке
територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.
2.ЖЛС се од сезоне 2018/2019 игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему, као
јединствена лига од дванаест (12) клубова.
Пласман у 2.ЖЛС 2018/2019 остварује пет (5) клубова по пласману у такмичењу 2.ЖЛС 2017/2018, из
сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ (другопласирани клуб и још следећих четири клуба по пласману).
2.ЖЛС 2018/2019 играју дванаест (12) клубова, и то: два најслабије пласирана клуба 1.ЖЛС 2017/2018, и
по пет клубова 2.ЖЛС 2017/2018, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ по пет клубова.
Пласман у нижи ранг, односно 1.ЖРЛ 2018/2019, територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, остварују сви остали
пласирани клубови 2.ЖЛС 2017/2018, из сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.
Клубови из 2.ЖЛС 2017/2018 прелазе у нижи ранг, односно 1.ЖРЛ 2018/2019, територијалне групе СЕВЕР
и ЈУГ, према територијалној припадности РКС из којег су.
Два (2) најбоље пласирана клуба 2.ЖЛС 2018/2019 директно прелазе у виши ранг 1.ЖЛС 2019/2020.
Два (2) најслабије пласирана клуба 2.ЖЛС 2018/2019 директно прелазе у нижи ранг, односно 1.ЖРЛ
2019/2020, територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, према територијалној припадности РКС из којег су.
Уколико се број клубова који долазе из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварује пласман у виши/нижи ранг.
Члан 14.
Прва женска регионална лига (1.ЖРЛ) је трећи ранг такмичења у Србији у сениорској женској
конкуренцији.
1.ЖРЛ 2018/2019, па надаље, се игра у две територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, по двоструком бод систему
као јединствене лиге од четрнаест (14) клубова у оквиру једне територијалне групе, с тим у зависности од броја
пријављених клубова за учешће у такмичењу, број клубова у територијалним групама СЕВЕР и ЈУГ може бити већи
или мањи од четрнаест, у ком случају се броју клубова по групама одређује пропозицијама такмичења:
Групу СЕВЕР чине клубови КС Војводине и КС Београда;
Групу ЈУГ чине клубови РКС Централне Србије, Западне Србије, Источне Србије, Јужне Србије и
Рашко Косовско Метохијски.
Пласман у виши ранг, односно 2.ЖЛС 2019/2020 директно остварује један (1) најбоље пласирани клуб, из
сваке територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ 1.ЖРЛ 2018/2019.
Пласман у нижи ранг, односно 2.ЖРЛ 2019/2020 остварују два (2) најслабије пласирана клуба, из сваке
територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ 1.ЖРЛ 2018/2019, према територијалној припадности РКС из којег су.
Клубови из 1.ЖРЛ 2018/2019 прелазе у нижи ранг, односно 2.ЖРЛ 2019/2020 - групе СЕВЕР, ЦЕНТАР,
ЗАПАД, ИСТОК, према територијалној припадности РКС из којег су.

Уколико се број клубова који долазе из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварује пласман из 1.ЖРЛ у виши/нижи ранг.
Уколико број пријављених клубова за учешће у 1.ЖРЛ не омогућава спровођење такмичења на начин
одређен ст. 2-5. овог члана, Управни одбор може утврдити другачији број територијалних група у оквиру 1.ЖРЛ и
другачији број клубова у територијалним групама.
Члан 15.
У случају да се током такмичења или од завршетка такмичења у једној сезони, а пре почетка такмичења у
наредној сезони број клубова у такмичењу смањи из неког разлога (клуб одустане од такмичења, буде искључен,
престане да постоји, не изврши пријаву за такмичење, односно не поднесе захтев за издавање дозволе за сезону,
или из неког другог разлога), из тог ранга такмичења у нижи ранг такмичења прелази за толико мањи број
клубова по пласману него колико је предвиђено системом такмичења.
За такмичења 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС, одредба става 1. овог члана примењује се до
тренутка када је извршен жреб такмичарских бројева за наредну сезону.
За такмичења 2.МРЛ и 1.ЖРЛ, одредба става 1. овог члана примењује се до тренутка када је извршен
жреб такмичарских бројева за 3.МРЛ или 2.ЖРЛ.
Члан 16.
КУП такмичење КСС у мушкој сениорској конкуренцији се игра у три степена.
Пропозицијама КУП такмичења КСС за сениоре и другим актима, које усваја Управни одбор КСС најкасније
40 дана пре почетка такмичења, ближе се дефинишу сва питања у вези организације и вођења такмичења за
сваки степен такмичења и проходност у наредни степен такмичења: одређивања територијалних група,
организатора, услова организације, система играња, принципи жреба, календара, термина утакмица,
финансијских одредби и друго),
Финалисти другог степена КУП такмичења стичу право играња у трећем степену, односно на Финалном
турниру КУП такмичења КСС.
Финални турнир КУП такмичења КСС за сениоре има посебан назив КУП РАДИВОЈА КОРАЋА.
На Финалном турниру КУП такмичења КСС (трећи степен КУП такмичења КСС) за сениоре учествује осам
(8) клубова и то : финалисти другог степена КУП такмичења КСС (2 екипе); клубови из највишег ранга
међународне регионалне лиге (колико их је у највишем рангу међународне регионалне лиге) и клубови из 1.МЛС
по пласману у првом делу такмичења 1. МЛС (у зависности од броја клубова у највишем рангу међународне
регионалне лиге) , тако да се добије укупно 8 клубова.
Уколико клуб оствари пласман на Финални турнир КУП такмичења КСС по два основа, кроз други степен
КУП такмичења и на основу пласмана у 1.МЛС или учешћа у највишем рангу међународе регионалне лиге, рачуна
се пласман кроз други степен КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.МЛС преузима следећи клуб по
пласману у 1.МЛС.
Пласман клубова 1.МЛС након првог дела такмичења 1. МЛС одређује се према званичним ФИБА
Правилима игре – пласман екипа као за такмичење по једноструком бод систему.
Утакмице се играју у четири дана: први и други дан - четири четвртфиналне утакмице; трећи дан - две
полуфиналне утакмице; четврти дан - финална утакмица.
Клуб на Финалном турниру КУП такмичења КСС наступа са четрнаест (14) играча које пријави. Клуб има
право на промену/измену састава екипе (12 играча), на утакмицама током турнира.
Члан 17.
КУП такмичење КСС у женској сениорској конкуренцији се игра у три степена.
Пропозицијама КУП такмичења КСС за сениорке и другим актима које усваја Управни одбор КСС најкасније
40 дана пре почетка такмичења, ближе се дефинишу сва питања у вези организације и вођења такмичења за
сваки степен такмичења и проходност у наредни степен такмичења: одређивања територијалних група,
организатора, услова организације, система играња, принципи жреба, календара, термина утакмица,
финансијских одредби и друго)
Уколико клуб у такмичарској сезони 2017/2018 оствари пласман на Финални турнир КУП такмичења по два
основа, кроз други степен КУП такмичења и на основу пласмана у 1.ЖЛС, рачуна се пласман кроз други степен
КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.ЖЛС преузима следећи клуб по пласману у 1.ЖЛС.
Од такмичарске сезоне 2018/2019 у другом степену КУП такмичења обавезно учествују клубови 2.ЖЛС и
победници из првог степена КУП такмичења, док клубови 1.ЖЛС учествују по слободној пријави.

Од такмичарске сезоне 2018/2019 уколико клуб оствари пласман на Финални турнир КУП такмичења по
два основа, кроз други степен КУП такмичења и на основу пласмана у 1.ЖЛС, на Финалном турниру КУП
такмичења КСС учествује финалиста другог степена КУП такмичења КСС или следећи по пласману у КУП
такмичењу.
Финални КУП турнир КСС за сениорке има посебан назив: “ КУП МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА”.
На Финалном турниру КУП такмичења за сениорке учествује четири (4) клуба – клуб из другог степена КУП
такмичења КСС (победник или финалиста или следећи по пласману, један клуб), клубови из 1.ЖЛС по пласману
(три најбоље пласирана клуба на полусезони у случају да се Финални турнир игра пре завршетка лигашког дела
такмичења или три најбоље пласирана клуба на крају сезоне уколико се Финални турнир КУП-а игра по завршетку
лигашког дела такмичења).
Пласман клубова 1.ЖЛС након сезоне / након првог дела сезоне се одређује према званичним ФИБА
Правилима игре – пласман екипа као за завршено/одиграно такмичење по двоструком/једноструком бод систему.
Финални турнир КУП такмичења КСС се одржава два дана, односно утакмице се играју у два дана: први
дан се играју две полуфиналне утакмице; други дан се игра финална утакмица.
Клуб на Финалном турниру КУП такмичења КСС наступа са четрнаест (14) играча које пријави. Клуб има
право на промену/измену састава екипе (12 играча), на утакмицама током турнира..
Члан 18.
Систем такмичења у ингеренцији КСС за мађе категорије играча мушкараца је, шематски приказан,
следећи:
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ КСС - ЈУНИОРИ/КАДЕТИ МУШКЕ ЕКИПЕ
ФИНАЛНИ МК
РКС
КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА КСС
ТУРНИР
КС ВОЈВОДИНА
КС БЕОГРАД
РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА

12 екипа

8 екипа

РКС ЈУЖНА СРБИЈА
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ - ЈУНИОРИ/КАДЕТИ МУШКЕ ЕКИПЕ
РКС

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ

КС ВОЈВОДИНА

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНА

КС БЕОГРАД

КВАЛИТЕТНА ЛИГА БЕОГРАД

ФИНАЛНИ МК
ТУРНИР

РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СРБИЈА

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ЦЕНТАР

4 екипа

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ИСТОК

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ - ПИОНИРИ МУШКЕ ЕКИПЕ
РКС

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ

ФИНАЛНИ МК
ТУРНИР

КС ВОЈВОДИНА

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНА

КС БЕОГРАД

КВАЛИТЕТНА ЛИГА БЕОГРАД

РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СРБИЈА

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ЦЕНТАР

16 екипа

8 екипа

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ИСТОК

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ –ЈУНИОРИ, КАДЕТИ, ПИОНИРИ, МЛАЂИ ПИОНИРИ МУШКЕ ЕКИПЕ
РКС

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ

КС ВОЈВОДИНА

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ВОЈВОДИНА

КС БЕОГРАД

РЕГИОНАЛНА ЛИГА БЕОГРАД

РКС ЗАПАДНА СРБИЈА

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЗАПАДНА СРБИЈА

РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РЕГИОНАЛНА ЛИГА РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКА
РЕГИОНАЛНА ЛИГА ИСТОЧНА СРБИЈА

РКС ЈУЖНА СРБИЈА

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЈУЖНА СРБИЈА

ФИНАЛНИ МК
ТУРНИР РЕГИОНА

Члан 19.
Систем такмичења у ингеренцији КСС за мађе категорије играча жена (играчица) је, шематски приказан,
следећи:
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
КВАЛИТЕТНА ЛИГА - ЈУНИОРКЕ/ПИОНИРКЕ ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ
ФИНАЛНИ МК
РКС
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ
ТУРНИР
КС ВОЈВОДИНА
КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНА
КС БЕОГРАД

КВАЛИТЕТНА ЛИГА БЕОГРАД

РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СРБИЈА

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ЦЕНТАР

8 екипа

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ИСТОК

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС
КВАЛИТЕТНА ЛИГА - КАДЕТКИЊЕ ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ
РКС

КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА КСС

ФИНАЛНИ МК
ТУРНИР

8 екипа

4 екипе

КС ВОЈВОДИНА
КС БЕОГРАД
РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС РАШКО КОСОВСКО

МЕТОХИЈСКИ
РКС ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС ЈУЖНА СРБИЈА
Члан 20.
Такмичења млађих категорија КСС, односно МК лига КСС, Финални МК турнири КСС и МК такмичење РКС
за мушке и женске екипе (МК такмичење) играју се у категоријама и годиштима одређеним одлуком Управног
одбора КСС.
МК такмичење се организује на територији једног, два или више РКС, према шеми МК такмичења КСС коју
утврђује Управни одбор КСС.
Пропозицијама МК такмичења ближе се дефинишу сва питања у вези организације и вођења такмичења, у
зависности од броја пријављених екипа (одређивање организатора, услови организације, број група, систем
играња, проходност у лиге и на завршна такмичења, жреб, календар такмичења, термини утакмица, трошкови
такмичења и друге финансијске одредби и др.).
Сваки РКС има једно место за учеснике у Квалитетној лиги КСС – Јуниорска и Кадетска лига КСС, уколико
су испуњени услови у погледу минималног броја пријављених екипа и учесника квалификација на нивоу РКС
(најмање 3 екипе).
Уколико у РКС нема три (3) екипе у званичној конкуренцији (односно уколико није испуњен услов о
минималном броју клубова потребном за званично такмичење) пријављени клубови се укључују у такмичење на
територији суседног РКС.
Уколико нема довољно пријављених екипа у некој категорији за самостално такмичење у територијалним
групама РКС, такмичење ће бити организовано у:
- четири територијалне групе: ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД, ЗАПАД (обједињују се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА,
ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА) и ИСТОК (обједињују се групе ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА
СРБИЈА), или
- три територијалне групе: ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД и ЦЕНТАР (обједињују се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА,
ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА), или
- две територијалне групе: СЕВЕР (ВОЈВОДИНА и БЕОГРАД) и ЦЕНТАР (ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА
СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА).
У случају из става 6. овог члана, право пласмана на Финални МК турнир КСС по броју екипа се стиче по
истим наведеним критеријумима.
Члан 21.
3Х3 такмичења су саставни део система кошаркашких такмичења у Републици Србији и на њих се сходно
примењују одредбе овог Правилника.
За 3Х3 такмичења надлежан је КСС. Одлуке Управног одбора КСС и Комисије за такмичење које се односе
на лигашка такмичења сходно се примењују и на такмичења 3X3.
3Х3 такмичења се организују турнирски, са завршним финалним турниром за првака Србије.
Такмичења су отвореног типа са правом да се пријави свака екипа играча који су регистровани на FIBA
PLANET или се пријавом региструју на FIBA PLANET.
Организација, структура, календар, право наступа, терен за игру, лекарски преглед, регистровање играча,
тренери и службена лица, вођење и друга питања везана за спровођење 3x3 такмичења ближе се уређује
пропозицијама такмичења и одлукама Управног одбора КСС.
Пред сваку такмичарску сезону КСС објављује конкурс за организацију турнира из става 3. овог члана. По
пристиглим пријавама одређује се календар и категоризација турнира као и проходност са појединачних турнира
на завршне регионалне и завршни финални турнир првенства Србије.
3Х3 такмичења се организују у категорији сениора и млађих категорија, мушкарци и жене. Годишта
млађих категорија су у складу са свим другим лигашким такмичењима КСС.
3Х3 такмичења се играју према званичним ФИБА 3Х3 правилима игре.
На организацију 3x3 утакмица сходно се примењују одредбе овог Правилника о организовању утакмица.
Кошаркашке екипе које учествују у 3x3 такмичењу а нису део одређене спортске организације –
кошаркашког клуба сматрају се спонтаним и привременим повезивањем више лице из члана 36. став 2. Закона о
спорту.

Члан 22.
Управни одбор КСС је надлежан за одлучивање о организацији и руковођењу такмичењима, саставу и
начину избора органа који води такмичење, правима, обавезама и одговорности учесника у такмичењу, правима и
дужностима службених лица на утакмици, и другим питањима у вези са такмичењима, ако овим Правилником није
другачије утврђено.
Управни одбор доноси одлуке из става 1. овог члана на предлог Потпредседника КСС за такмичење или
Комисије за такмичење.
Одлуке из става 1. овог члана се доносе у складу са законом, Статутом КСС, овим Правилником,
пропозицијама такмичења, Правилима игре и другим општим актима КСС.
Управни одбор КСС одређује календар такмичења свих категорија на нивоу првенства Републике Србије
(национална такмичења) у лига, куп или турнирском систему такмичења.
Члан 23.
Скупштина КСС, на предлог Управног одбора, утврђује међународну политику КСС, укључујући и наступе
домаћих клубова у међународним такмичењима.
Управни одбор КСС извршава међународну политику КСС и врши надзор и остварују овлашћења у погледу
организовања међународних утакмица на територији Републике Србије, давања сагласности за учешће домаћих
кошаркашких клубова и екипа у међународним кошаркашким такмичењима и лигама, и организовања
међународних кошаркашких такмичења на територији Републике Србије, у складу са законом, правилима ФИБЕ и
општим актима КСС.
Скупштина КСС одлучује о кандидатурама за организацију и одржавање светских, европских и других
великих међународних кошаркашких такмичења у Републици Србији од стране КСС.
Управни одбор КСС даје мишљење у вези организације великих међународних кошаркашких такмичења у
Републици Србији у складу са Законом о спорту, којима организатор није КСС, с тим да мишљење може бити
позитивно уколико је организације таквог такмичења од посебног значаја за развој кошарке у Републици Србији и
у складу са програмом КСС за развој кошарке у Републици Србији.
Члан 24.
Начин организовања, руковођења и спровођења одређених кошаркашких такмичења, органи, тела и
службена лица надлежна за организацију и руковођење такмичењима, права, обавезе и одговорности учесника у
такмичењу, укључујући и право наступа играча, права и дужности службених лица на такмичењу, и друга питања
која се односе на одређена кошаркашка такмичења, ближе се уређују пропозицијама такмичења и одлукама
Управног одбора КСС, у складу са Статутом КСС и овим Правилником.
Пропозиције такмичења утврђује Управни одбор КСС, у складу са овим Правилником.
Одредбе пропозиција такмичења морају бити у складу са законом, Правилима игре ФИБА, одредбама овог
Правилника, Регистрационог и Дисциплинског правилника и других општих аката КСС.
Пропозиције такмичења за 1.МЛС предлаже Такмичарски орган, уз прибављено мишљење потпредседника
КСС за такмичење и Комисије за такмичење КСС.
Пропозицијама такмичења или одлукама Управног одбора КСС уређују се питања везана за експлоатацију
комерцијалних и медијских права и права интелектуалне својине везаних за такмичење у ингеренцији КСС.
Мини баскет за децу до млађих пионира (10 година) организује се у виду спортских манифестација, у
складу са правилима које утврђује Управни одбор КСС.
Члан 25.
У остваривању својих циљева везаних за вођење такмичења, КСС може одлуком Управног одбора КСС
поверити вођење или одузети право вођења одређених такмичења, укључујући и издавање дозволе за сезону,
удружењу или организацији коју су основале спортске организације које учествују у такмичењу или коју је
основао сам КСС.
Одлука из става 1. овог члана се доноси на основу елабората о оправданости такве одлуке са
становишта унапређења вођења одређеног такмичења и интереса развоја кошарке у Републици Србији.
Уколико је Управни одбор КСС донео одлуку из става 1. овог члана, одлуком утврђује и начин
остваривања надзор над спровођењем мера утврђених законом и општим актима КСС од стране организације
којој је поверено спровођење такмичења.
КСС и удружење, односно организација из става 1. овог члана регулишу међусобне односе
Споразумом или Уговором, који у има КСС потписује заступник КСС по одобрењу Управног одбора КСС.

Споразум, односно уговор из става 3. овог члана мора бити у складу са законом, Статутом КСС и спортским
правилима ФИБА.
Споразумом, односно уговором из става 3. овог члана обавезно се утврђује рок трајања поверених
овлашћења, услове поверавања и разлоге за одузимање пренетих овлашћења.
Члан 26.
У такмичењима у ингеренцији КСС могу да учествују само спортске организације које су чланице КСС, а
током учешћа у такмичењу обавезне су да испуњавају све обавезе утврђене законом, спортским правилима КСС и
ФИБА, одлукама органа КСС и ФИБА, као и одлукама Сталне спортске арбитраже при Олимпијском комитету
Србије и ФИБА БАТ.
Спортске организације учесници у такмичењима у ингеренцији КСС не смеју бити у сукобу интереса, у
складу са Законом о спорту (чл. 33. ст. 2. и 3. и чл. 92. ст. 11-14) и овим Правилником.
Спортска организација може учествовати у такмичењу у ингеренцији КСС уколико је уплатила чланарину и
измирила све финансијске обавезе преме КСС и РКС.
Спортска организација која учествује у такмичењу и ингеренцији КСС обавезна је да о свакој промени
податка који се води у надлежном државном регистру у који је уписана обавести КСС, у року од 7 (седам) дана од
дана уписа у регистар.
Клубови учествују у такмичењима и играју утакмице према свом седишту.
Члан 27.
Све кошаркашке утакмице у оквиру система такмичења у ингеренцији КСС се играју по Правилима игре,
која доноси Међународна кошаркашка федерација – ФИБА, а чији службени текст објављује КСС на званичној
интернет презентацији КСС (www.kss.rs/dokumenta/).
Све утакмице се играју и сходно одредбама овог Правилника и пропозиција такмичења.
Члан 28.
Измене система такмичења примењују се најраније по истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих
измена.
Под променом система такмичења не подразумева се увођење одређених промена у важећи систем
такмичења, којима се он само прецизира или разрађује (увођење доигравања, двоструког бод система и сл.).
Календар свих такмичења доноси Управни одбор КСС, најкасније 40 дана пре почетка такмичења, на
предлог Такмичарског органа.
Пропозиције такмичења доносе се најкасније 40 дана пре почетка такмичења и не могу се мењати у току
такмичарске сезоне на коју се односе.
Члан 29.
Пласман клубова у такмичењу одређује се према Правилима игре и пропозицијама такмичења.
Сагласно успеху у такмичењу, односно оствареном пласману, клуб задржава исти ниво (ранг) такмичења
или прелазе из нижег у виши ранг такмичења и обратно.
Клуб који испадне из једног степена такмичења, не може у наредној такмичарској сезони да учествује у
истом степену такмичења, ако овим Правилником није другачије утврђено.
Члан 30.
Клуб може у одређеној такмичарској сезони да свом регистрованом називу дода назив спонзора и да се
под тим називом такмичи у такмичењима у ингеренцији КСС.
Члан 31.
Такмичарска сезона почиње одигравање прве званичне утакмице у оквиру такмичења.
Све лиге у ингеренцији КСС почињу, по правилу, прве недеље октобра, осим лиге 5 нивоа у мушкој,
односно 4. нивоа у женској кошарци, која почиње, по правилу, прве недеље маја.

II. ПРАВО УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊУ
1. Учесници у такмичењу
Члан 32.
У такмичењима у ингеренцији КСС у одређеној такмичарској сезони могу да учествују само спортске
организације – кошаркашки клубови (клубови) којима је у складу са овим Правилником одобрена пријава за
учешће у такмичење, односно издата дозвола за сезону.
Спортисти (играчи), кошаркашки тренери, кошаркашке судије, кошаркашки делегати, односно друга
стручна и службена лица могу да учествују у такмичењима у ингеренцији КСС ако испуњавају услови утврђене
законом, овим правилником, Регистрационим правилником и пропозицијама такмичења, и током учешће морају
поштовати обавезе утврђене законом, општим актима КСС и одлукама органа КСС.
Право наступа играча, кошаркашких клубова - екипа и спортских стручњака на утакмицама у ингеренцији
КСС одређује се у складу са законом, Регистрационим правилником, пропозицијама одговарајућег такмичења и
другим општим актима КСС.
Играч може да игра утакмицу ако је регистрован за наступ у такмичењу за одређени клуб, овлашћен од
свог клуба за учешће у одређеној екипи и овлашћен од свог клуба за играње на одређеној утакмици.
Страни играчи и играчи који наступају за стране кошаркашке репрезентације имају право наступа на
утакмицама у ингеренцији КСС у складу са Регистрационим правилником КСС, пропозицијама такмичења и
одлуком Управног одбора КСС.
Када је клубу прихваћена пријава за учешће у такмичењима сениорске екипе, односно одобрен захтев за
издавање дозволе за сезону, сматра се да је клуб добио одобрење, односно дозволу за учешће свих селекција
млађих категорија у такмичењима у ингеренцији КСС.
Члан 33.
На такмичењима у ингеренцији КСС могу да учествују кошаркашки клубови и кошаркашке екипе спортских
организација (клубови), осим код такмичења 3x3.
У сваком степену такмичења један клуб може да учествује само са једном екипом.
Прескакање степена или групе такмичења није допуштено, ако овим Правилником није другачије
утврђено.
Комисија за такмичење КСС на крају сваке такмичарске сезоне објављује Завршне табеле свих нивоа
(рангова) такмичења у ингеренцији КСС, а на основу пријаве екипе спортске организације – кошаркашког клуба за
учешће у сениорском такмичењу формира Почетне табеле за следећу такмичарску сезону.
Члан 34.
На лигашкој утакмици за сваку екипу може да наступи по 12 играча.
Свака екипа је дужна почети утакмицу са најмање 10 присутних играча у спортској опреми.
Члан 35.
Сваки клуб је дужан да утакмицу игра са екипом у најбољем саставу.
Кршење одредбе из става 1. овог члана представља дисциплински прекршај.
Сваки клуб је дужан да поштује принципе фер плеја (фер игре).
Управни одбор КСС може установити рангирање клубова по фер плеју за сваку такмичарску сезону, а на
основу свих утакмица одиграних у такмичењима у ингеренцији КСС.
Члан 36.
Уколико клуб изјави да неће учествовати у следећој такмичарској сезони или се не изјасни до рока за
подношење пријаве за учешће у такмичењу, односно захтева за издавање дозволе за сезону, или буде
суспендован у складу са општим актима КСС, Управни одбор КСС одређује уместо њега други клуб који ће поднети
пријаву за учешће у такмичењу и оставља му за то примерени рок, водећи рачуна о редоследу клубова у
претходној такмичарској сезони.
Клуб који се у року за подношење пријаве за учешће у такмичењу, односно захтева за издавање дозволе
за сезону изјасни да не жели учествовати у следећој такмичарској сезони или није у прописаном року поднео
пријаву за учешће у такмичењу, односно захтева за издавање дозволе за сезону, у следећој такмичарској сезони
може учествовати у два степена нижем такмичењу од оног од којег је одустао.

Клуб који иступи, односно одустане од већ започетог такмичења (после жребања такмичарских бројева за
сезону) или буде искључен из такмичења током сезоне (пре завршетка такмичења) у складу са овим Правилником
и пропозицијама такмичења, у следећој такмичарској сезони може учествовати у два степена нижем такмичењу
од оног из којег је иступио, односно искључен.
Уколико испод ранга такмичења у којем је клуб учествова, односно требао да учествује не постоје два
степена нижи ранг такмичења, клуб нема право учешћа у званичним такмичењима у наредној сезони.
Клуб који иступи или буде искључен из већ започетог такмичења дужан је надокнадити трошкове
такмичења за цело такмичење као да је у њему остао до краја.
2. Пријава за учешће у такмичењу
Члан 37.
Клубови писмено пријављују учешће у такмичењима у надлежности КСС у којима су на основу пласмана
остварили право учешћа (наступа).
Клуб уз пријаву подноси доказе о испуњености услова за учешће у такмичењу, утврђених законом, овим
Правилником и пропозицијама такмичења.
На поступак подношења пријава и одобравања пријава за учешће у такмичењима сходно се примењују
одредбе овог Правилника о издавања дозвола за сезону, ако овим Правилником није другачије утврђено.
О поднетим пријавама за учешће у 3. нивоу мушких такмичењу и 3. нивоу женских такмичења (лига)
првостепено одлучује Комисија за одобравање учешћа у такмичењу (одређене лиге - турнира), коју именује
Управни одбор КСС на период од 4 (четири године), а која се састоји од председника и два члана. О поднетим
пријавама за учешће у 4. и 5. нову мушког такмичења, 4. нивоу женских такмичења и турнирима у 3x3
такмичењима првостепено одлучује Такмичарски орган.
Комисија за одобрење учешћа у такмичењу, односно Такмичарски орган доноси одлуку о одобравању
пријаве клуба, односно одобравању учешћа у такмичењу уколико је пријава поднета до прописаног рока и ако су
испуњени услови утврђени овим Правилником за учешће у такмичењу.
Рокови за подношење пријаве за одобрење учешћа у такмичењу о којој првостепено одлучује Такмичарски
орган и за одлучивање о поднетој пријави ближе се регулишу пропозицијама такмичења, с тим да Такмичарски
орган о пријави одлучује најкасније 30 дана пре почетка такмичења.
Уколико клуб достави непотпуну пријаву или у тренутку подношења пријаве није плаћена прописана
чланарина Савезу, а недостаци не буду отклоњени ни у накнадном року који остави Комисија за одобравања
учешћа у такмичењу, односно Такмичарски орган, сматра се да је пријава повучена.
На одлуке Комисије за одобрење учешћа у такмичењу може се уложити жалба Управном одбору КСС, у
року од 8 дана од дана пријема одлуке, а на одлуку Такмичарског органа може се уложити жалба Управном
одбору КСС, у року од 3 дана од дана пријема одлуке.
Жалба из става 8. овог члана не одлаже извршење одлуке на коју је поднета жалба.
Члан 38.
Клуб може да учествује у сениорским такмичењима у ингеренцији КСС уколико у складу са законом, овим
Правилником и пропозицијама такмичења:
1) има учлањене или уговором ангажоване спортисте (играче);
2) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
3) им обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
4) има одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства;
5) има осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и делатности;
6) није у сукобу интереса са другим клубовима учесницима такмичења;
7) нема дуговања према КСС и РКС;
7) испуњава друге услове утврђене пропозицијама такмичења.
Клуб који је регистрован као спортско привредно друштво може учествовати у такмичењима у ингеренцији
КСС ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако се спортским активностима и делатностима бави као својом
претежном делатношћу.
Сматра се да су услови из ст. 1. тач. 1)-5) и ст. 2. овог члана испуњени уколико је надлежни спортски
инспектор решењем утврдио да клуб испуњава услове за обављање спортских активности и делатности, у складу
са Законом о спорту.
На услове за учешће клубова у МК такмичењима сходно се примењују услови из става 1. овог члана, ако

овим Правилником није другачије утврђено.
У квалитетним МК лигама КСС за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који имају сениорске
екипе у 1.МЛС, 2. МЛС и 1.МРЛ.
У квалитетним МК међурегионалним лигама за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који имају
сениорске екипе у 1.МЛС, 2. МЛС , 1.МРЛ, 2 МРЛ и 3 МРЛ.
Члан 39.
Сматра се да клуб који учествује у сениорском такмичењу има учлањене или уговором ангажоване спортисте
(играче) ако:
1) има регистровану, у складу са Регистрационим правилником, најмање једну сениорску спортску екипу са
потребним бројем спортиста за учешће у утакмицама;
2) има најмање једну екипу у млађим категоријама;
Сматра се да клуб који учествује само у такмичењима млађих категорија у оквиру МК лиге КСС и Финалног
МК турнира КСС има учлањене или уговором ангажоване спортисте за учешће у такмичењима млађих категорија
ако има најмање две регистроване екипе у млађим категоријама са потребним бројем спортиста (играча), с тим да
екипа узраста испод 10 година старости не мора да учествују у званичним такмичењима, већ се за тај узраст
организују мини турнири, окупљања на локалном нивоу и сл.
Сматра се да клуб који учествује само у такмичењима млађих категорија у оквиру МК такмичења РКС има
учлањене или уговором ангажоване спортисте за учешће у такмичењима млађих категорија ако има најмање
једну регистровану екипу у млађим категоријама са потребним бројем спортиста (играча).
Уговорно ангажовање спортисте врши се закључењем уговора из члана 13. став 1. и члана 17. ст. 2. и 3.
Закона о спорту, а у складу са чланом 10. став 9. и чланом 12. ст. 1. и 2. Закона о спорту.
Члан 40.
Сматра се да клуб има ангажоване одговарајуће спортске стручњаке уколико има ангажованог најмање једног
одговарајућег тренера за рад са спортистима и унапређење стручног рада, као и још једног одговарајућег
тренера на сваких 160 спортиста.
Ангажовање спортског стручњака врши се закључењем уговора о стручном ангажовању или уговора о раду,
или путем доношења одлуке о именовању спортског стручњака за обављање одређених спортских занимања у
случају да се спортски стручњак бави стручним радом у клубу као члан клуба, у складу са Законом.
Ако клуб има ангажованих више спортских стручњака за рад са спортистима обавезно се одређује спортски
стручњак са одговарајућим образовањем у области физичког васпитања и спорта који координира и надзире рад
других спортских стручњака.
Спортски стручњак мора да испуњава услове предвиђене законом и да поседује дозволу за рад предвиђену
спортским правилима КСС или ФИБА у складу са Законом.
Ако ангажовани спортски стручњак ради са децом (спортисти млађи од 16 година живота), односно припрема
и води децу на такмичењима, мора имати одговарајуће више или високо образовање у области физичког
васпитања и спорта, или да је поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљен за стручни
рад са децом, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона о спорту, осим у случајевима из члана
180. став 2. Закона о спорту.
Клуб је дужан да својим општим актима ближе утврди надлежности ангажованих спортских стручњака.
Члан 41.
Клуб располаже спортским објектом уколико је власник спортског објекта, односно пословног простора или
уколико га користи на основу права коришћења, уговора о закупу, уговора о послузи или на основу другог
допуштеног правног основа.
Клуб има одговарајући простор, односно спортске објекте ако има:
1) спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у току целе године (са
основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских активности, пратећим
простором, инсталацијама и одговарајућом техничком опремом), који испуњава услове утврђене законом и овим
Правилником, у зависности од врсте и нивоа кошаркашких спортских активности;
2) спортски објекат за организовање утакмица, који испуњава услове утврђене законом, овим Правилником и
пропозицијама такмичења, у зависности од врсте и нивоа такмичења;

3) пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште организације, најмање површине од 6 м² (по
једном кориснику – организацији), са пратећим тоалетом, који испуњавају опште услове за коришћење
(санитарно-хигијенске, противпожарне и друге услове).
Спорски објекат који има статус јавног спортског објеката у складу са законом, испуњава услове из става 1.
овог члана уколико је надлежни спортски инспектор решењем утврдио испуњеност услова за коришћење, у складу
са чл. 149. Закона о спорту.
Сматра се да спортски објеката испуњава услове из става 1. овог члана уколико га је КСС лиценцирао за
одигравање нивоа такмичења за које се одобрава учешће у такмичењу, у складу са овим Правилником.
Члан 42.
Клуб има одговарајућу спортску опрему, и то:
1) лопте, тренерке, дресове, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне за опремање и активности
спортиста, на тренинзима, припрема и учешћу у утакмицама;
2) канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон (фиксни или мобилни);
3) прибор за пружање прве помоћи на спортском објекту на коме се организује обављање спортске
активности и одржавају спортска такмичења;
Опрема из става 1. тачка 1) овог члана мора бити атестирана и одговарати стандардима који се траже за
спортску опрему.
Опрему из става 1. тачка 1) овог члана могу обезбедити и сами спортисти, у складу са уговором између
спортисте и клуба.
Члан 43.
Клуб испуњава услове у погледу унутрашње организације:
1) уколико је регистрован у Агенцији за привредне регистре као спортско удружење или спортско привредно
друштво (друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво), ако Законом о спорту
није друкчије прописано;
2) уколико је обављање спортских активности и делатности организовано тако да је одвојен, односно јасно
разграничен рад са спортистима од обављања других спортских делатности;
3) уколико је обезбеђена безбедност спортиста и других учесника у обављању активности и делатности;
4) ако су донета сва прописна општа акта и планови, усклађени са законом и општим актима КСС;
5) ако су образовани сви органи у складу са законом и статутом клуба;
6)
уколико има обезбеђено стално медицинско праћење свих спортиста регистрованих за клуб;
7) уколико је спортистима и спортским стручњацима који су пријављени за учешће у екипи на такмичењу
утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту;
8) уколико је члан КСС и регистрован је у КСС у складу са Регистрационим правилником;
9) уколико је уписан у Националну евиденцију организација у области спорта, у складу са Законом о спорту;
10)
ако је у потпуности одговоран за кошаркашку екипу која учествује у такмичењу;
11)
ако су испуњени други услови у погледу организације утврђени пропозицијама такмичења.
Члан 44.
Клуб испуњава услове у погледу финансијских средстава уколико има планирана финансијска средства
довољна за учешће у свим такмичењима током целе такмичарске сезоне, у складу са пропозицијама такмичења.
Члан 45.
Клуб испуњава услове у погледу безбедности спортиста и других учесника у такмичењу уколико
обезбеђени спортски објекат, спортска и друга опрема, ангажовани спортски стручњаци и предузете мере за
организацију утакмица (такмичења) испуњавају услове утврђене законом, пратећим подзаконским актима и овим
Правилником за организовање утакмица (такмичења).
Члан 46.
Клуб испуњава услове у погледу спречавања сукоба интереса у такмичењу уколико не постоји било која
ситуацији у којој се би се догоди да је исто одговорно лице клуба у позицији да утиче на управу, администрацију
и/или спортски учинак више од једног клуба који учествује у истом такмичењу КСС.
При одлучивању о пријави за учешће на такмичењу у ингеренцији КСС, односно издавању дозволе за
сезону примениће се следећи критеријуми:

1)
ниједан клуб који учествује у такмичењу КСС не може, било директно или индиректно, да буде
члан било ког другог кошаркашког клуба као спортског удружења;
2)
исто лице не може да учествује у административном вођењу и/или спортском раду било ког другог
клуба који учествује у истом такмичењу;
3)
чланови управе и заступници клуба не могу бити лица из члана 33. став 2. Закона о спорту;
4)
у клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или
члан органа спортске кладионице;
5)
исто лице не може директно, посредно или преко повезаних лица, у смислу закона којим се уређују
привредна друштва, бити власник, односно имати уделе или акције у више од једног кошаркашког спортског
привредног друштва у истом степену такмичења, а уделе или акције на које отпада највише 5% основног
капитала кошаркашког спортског привредног друштва може имати само у још једном кошаркашком спортском
привредном друштву.
6)
уделе, односно акције кошаркашког спортског привредног друштва не могу, директно, посредно
или преко повезаних лица да имају лица чији послови и активности могу непосредно да утичу на такмичење у
одговарајућој грани спорта, односно степену такмичења (спортске судије, спортски посредници, спортисти,
тренери и др.), као и власници спортских кладионица и запослени у спортским кладионицама.
Лице које има уделе или акције у кошаркашком спортском привредном друштву, а које је изабрано или
именовано на јавну функцију или на функцију у органу политичке странке дужно је да у року од 30 дана од дана
избора или именовања управљачка права по основу удела или акција пренесе на правно или физичко лице које
није са њим повезано лице, да их оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне функције,
односно функције у органу политичке странке и да о овом преносу обавести кошаркашко спортско привредно
друштво
Уколико неко лице стекне уделе, односно акције супротно одредбама ст. 2. овог члана, дужно је да без
одлагања отуђи свој удео, односно акције које је стекло иако није на то имало право, а док то не учини не може
да оствари права из стечених удела, односно акција ни у једној кошаркашкој спортској организацији. До отуђења
удела, односно акција, права из удела, односно акција остварује повереник кога именује Управни одбор КСС.
Управни одбор КСС доноси коначну одлуку о томе који ће клуб учествовати у одређеном такмичењу
уколико су пријаве за учешће у истом такмичењу, односно захтев за издавање дозволе за сезону поднели клубови
који не испуњавају услове из става 2. овог члана.
Управни одбор КСС доноси коначну одлуку и о даљем учешћу клубова у такмичењу уколико у току
такмичења престану да испуњавају услове из става 2. овог члана.
3. Дозвола за сезону (лиценца)
Члан 47.
На националним сениорским лигашким кошаркашким такмичењима и професионалним кошаркашким
такмичењима у одређеној спортској сезони могу да учествују само кошаркашки клубови, односно кошаркашке
екипе спортских организација (клубови) које су добиле дозволу за сезону.
Дозвола за сезону је документ којим се потврђује да је клуб испунио услове прописане законом и овим
Правилником за одобрења учешћа у одређеном такмичењу.
Клуб који не добије дозволу за сезону, пребацује се у нижи ранг такмичења.
Спортска сезона из става 1. овог члана траје једну такмичарску сезону, ако спортским правилима ФИБЕ
није друкчије одређено.
Члан 48.
Дозволу из става 1. овог члана може добити клуб који испуњава:
1) услове за одобрење пријаве за учешће у такмичењима (услови за обављање спортских активности и
делатности) утврђене овим Правилником;
2) посебне услове за издавање дозволе за сезону утврђене Законом о спорту, овим Правилником и
пропозицијама такмичења.
Посебни услови за издавање дозволе за сезону су подељени у пет категорија: 1) спортски; 2)
инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) правни; 5) финансијски.
Комисија за издавање дозволе за сезону ће сматрати да су услови из става 1. тачка 1) овог члана, односно
услови из члана 38. ст. 1. тач. 1)-5) овог Правилника испуњени (неће проверавати њихову испуњеност) уколико је
надлежни спортски инспектор решењем утврдио да клуб испуњава услове за обављање спортских активности и
делатности, у складу са Законом о спорту.

Члан 49.
КСС утврђује испуњеност прописаних услова за добијање дозволе за сезону пре почетка такмичарске
сезоне и издаје дозволу, уколико то право није пренето на организацију из чл. 25. став 1. овог Правилника, у
складу са Статутом КСС и овим Правилником.
КСС гарантује свим подносиоцима захтева за издавање дозволе за сезону тајност свих информација
достављених током поступка издавања дозволе, и да ниједна трећа страна неће добити увид у такве
информације. Сва службена лица КСС која су укључена у процес издавања дозволе за сезону морају да потпишу
клаузулу о тајности података пре него што започну са обављањем својих дужности.
Члан 50.
Поступак издавања дозволе за сезону спроводе Комисија за издавање дозвола за сезону као првостепени
орган и Управни одбор КСС као жалбени орган.
Комисија за издавање дозвола за сезону се састоји од председника и два члана (од који обавезно један
правник и један финансијски стручњак), које именује Управни одбор КСС на предлог Потпредседника за
такмичење, на период од 4 године. Уколико је право вођења такмичења пренето на организацију из чл. 25. став
1. овог Правилника, Комисију за издавање дозвола за сезону именују управни одбор те организације.
Чланови Комисије за издавање дозвола за сезону не смеју бити у сукобу интереса у односу на клубове који
учествују у такмичењу.
Комисија за издавање дозвола за сезону као првостепени орган одлучује да ли дозвола за сезону треба да
се одобри клубу подносиоцу захтева или да ли ће захтев бити одбијен.
Комисија за издавање дозволе за сезону одлучује на основу података из поднетог захтева и достављене
документације.
Комисија за издавање дозволе за сезону разматра само захтеве и достављену документацију који су
поднети у року за доставу утврђеном овим Правилником.
Комисија за издавање дозвола за сезону одлучује на седницама, већином гласова.
Управни одбор КСС је другостепени орган који одлучује по писмено поднетим жалбама на одлуке Комисије
за издавање дозвола за сезону, да ли ће се дозвола за сезону одобрити или бити одбијена. Одлуке Управног
одбора су коначне.
Све одлуке у поступку издавања дозволе за сезону се доносе у писаној форми, и морају да садрже
образложење и поуку о правном леку.
Секретаријат КСС води све административне и техничке послове у визи издавања клубовима дозволе за
сезону.
У поступку издавања дозволе за сезону могу да се користе услуге других стручних лица за процену
испуњености финансијских услова.
Управни одбор КСС доноси пословник о раду Комисије за издавање дозвола за сезону.
Члан 51.
Поступак издавања дозвола за сезону почиње када КСС пошаље позив клубовима да поднесу захтев за
издавање дозволе за сезону (најкасније до 1. марта) а завршава се почетком такмичења за које се издају дозволе
за сезону.
Клубови подносе захтев за издавање дозволе за сезону КСС најкасније до 20 маја за наредну такмичарску
сезону. Приликом подношења захтева за добијање дозволе за сезону, на жиро рачун КСС уплаћује се такса у
износу од 200 бодова, чију висину утврђује Управни одбор КСС.
Комисија за издавање дозвола за сезону доноси првостепену одлуку до 30 јуна.
Жалбе на одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону подносе се у року од 8 (осам дана) од дана
достављања.
Управни одбор КСС доноси одлуке по поднетим жалбама најкаснијем, по правилу, до 5. августа.
Клуб коме је одобрено издавање дозволе за сезону уплаћује на жиро рачун КСС таксу у износу од 300
бодова, чију висину утврђује Управни одбор КСС.
Уколико клубу који се спортски квалификовао за учешће у одређеном рангу такмичења није издата
дозвола за сезону, Управни одбор КСС може одлучити да се омогући одређеном клубу који по редоследу следећи
испуњава спортске услове за учешће у такмичењу да ванредно поднесе захтев за издавање дозволе за сезону, у
ком случају сви учесници у процесу издавања дозвола за сезону поступају по хитном поступку.
У случају да је издавање дозволе за сезону пренето на организацију из члана 25. став 1. овог Правилника,
та организација врши овлашћења из ст. 1, 2. и 6. овог члана.

Члан 52.
Комисија за издавање дозвола за сезону саставља и објављује списак образаца, упитника и друге
документације, које клубови треба да попуне и предају уз подношење захтева за издавање дозволе за сезону.
Члан 53.
По пријему документације, Комисија за издавање дозвола за сезону проверава да ли је подносилац
захтева поднео комплетну документацију и да ли то учињено у прописаном року.
Уколико поднета документација није комплетна, подносиоцу захтева се оставља рок од осам дана да
допуни документацију.
Комисија за издавање дозвола за сезону може у току процеса утврђивања испуњености услова за
издавање дозволе за сезону да од подносиоца захтева тражи додатне информације и разјашњења постојећих
података, као и да врши непосредни увид код подносиоца захтева.
Члан 54.
Заступници клуба подносиоца захтева за издавање дозволе за сезону могу да присуствују седницама
Комисије за издавања дозвола за сезону на којима се одлучује о поднетом захтеву клуба, и могу да се изјасне
пошто им председавајући да реч, уз могућност да доставе сваки доказ који сматрају релевантним.
У поступку издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је на клубу
подносиоцу захтева.
Клуб мора да одмах обавести КСС о сваком догађају насталом после подношења захтева за издавање
дозволе за сезону и достављања документације, а који представљају значајну промену информација које су
претходно достављене.
Састанци и одлуке тела и органа КСС надлежних за издавање дозволе за сезону затворени су за јавност
током разматрања поднетих захтева, што не искључује право КСС да јавно саопшти донете одлуке, у мери у којој
одредбе о обавези чувања тајности података то дозвољавају.
Члан 55.
Захтев за издавање дозволе за сезону мора да се достави КСС написмено, на обрасцу који прописује
Комисија за издавање дозвола за сезону.
Захтев за издавање дозволе за сезону мора да садржи писану изјаву заступника клуба подносиоца
захтева, да су подаци садржани у поднетој документацији истинити.
Члан 56.
Уколико захтев за издавање дозволе за сезону није поднет у прописаном року или недостајућа
документација није достављена у накнадно остављеном року, сматра се да захтев није ни поднет.
Уколико је одлуком Комисије за издавање дозвола за сезону захтев усвојен, КСС издаје дозволу за сезону
подносиоцу захтева.
Уколико Комисија за издавање дозвола за сезону оцени да подносилац захтева за издавање дозволе за
сезону не испуњава прописане услове за добијање дозволе за сезону, донеће одлуку којом се захтев одбија.
На првостепену одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону, подносилац захтева има право жалбе
Управном одбору КСС, која мора бити поднета у року од 8 (осам) дана, од дана пријема одлуке. Жалба се подноси
преко Секретаријата КСС.
Жалбу на првостепену одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону може поднети и Такмичарски орган
и Генерални секретар КСС.
Подносилац захтева приликом подношења жалбе на одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону
уплаћује на текући рачун КСС таксу у износу од 300 бода чију висину утврђује Управни одбор КСС.
Члан 57.
Уколико жалба на одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону није поднета у прописаном року,
одбацује се као неблаговремена.
Управни одбор може да жалбу усвоји или да је одбаци.
Одлука по жалби мора бити образложена.
Уколико је усвојена жалба на одлуку Комисије за издавање дозвола за сезону којом је захтев за издавање
дозволе за сезону одбијен, КСС издаје дозволу за сезону подносиоцу захтева.

Члан 58.
Клуб испуњава посебне спортске услове уколико:
1) се квалификовао за учешће у такмичењу на основу спортских резултата;
2) има писани програм развоја омладинске кошарке одобрен од стране Стручног савета КСС, у складу са
критеријумима које утврђује Управни одбор КСС;
3) минимално има у оквиру клуба или клуба свог оснивача: две екипе у млађим категоријама које учествује у
званичним такмичењима млађих категорија КСС;
4) играчи који имају право наступа у првом тиму имају обављене здравствене прегледе у складу са Законом о
спорту;
5) су сви играчи, укључујући и играче млађих категорија, регистровани у КСС у складу са Регистрационим
правилником;
6) сви играчи првог тима имају закључен уговор са клубом у складу са Законом о спорту и Регистрационим
правилником КСС;
7) има запослене или ангажоване, у складу са Законом о спорту, следеће спортске стручњаке: једног
спортског тренера за рад са спортистима и координацију стручног рада у клубу (главни тренер); једног
спортског тренера на сваких додатних 160 спортиста; једног спортског тренера као руководиоца програма
развоја дечје и омладинске кошарке;
8) су испуњени други спортски услови утврђени одговарајућим пропозицијама такмичења.
На испуњеност услова из става 1. овог члана не утиче статусна промена или промена правног облика
клуба која је учињена у складу са законом и општим актима КСС, а у оквиру које је пренето право учешће у
одређеном рангу такмичења.
Члан 59.
Клуб испуњава посебне инфраструктурне услове уколико:
1) располаже одговарајућим затвореним спортским објектом – спортском халом за играње утакмица у оквиру
такмичења, који испуњава услове утврђене овим Правилником за организацију утакмице, с тим да
спортска хала у којој се играју утакмице у 1.МЛС мора имати гледалиште минималног капацитета од 1000
гледалаца, а спортска хала у којој се организују утакмице у 2.МЛС мора имати гледалиште минималног
капацитета од 500 гледалаца;
2) има на располагању одговарајућу спортску халу за тренирање у току целе године;
3) дресови и тренерке клуба који се користе у такмичењу испуњавају маркетиншке услове утврђене одлуком
Управног одбора КСС, која се доноси сходном применом маркетиншких правила ФИБА;
4) има пословну просторију, као једини корисник, површине од најмање 12 м2, са пратећим тоалетом, који
испуњавају опште услове за коришћење (санитарно-хигијенске, противпожарне и друге услове).
5) су испуњени други инфраструктурни услови утврђени одговарајућим пропозицијама такмичења.
Спорски објекат који има статус јавног спортског објекта у складу са законом, испуњава услове из става 1.
овог члана уколико је надлежни спортски инспектор решењем утврдио испуњеност услова за коришћење, у складу
са чл. 149. Закона о спорту.
Управни одбор КСС прописује ближе услове и поступак за лиценцирање спортских објеката за играње
кошаркашких утакмица (у свим или одређеним такмичењима), у складу са условима утврђеним законом,
правилима ФИБЕ, овим Правилником и пропозицијама такмичења.
Члан 60.
Клуб испуњава посебне персоналне и административне услове, односно организационе услове уколико:
1) има формиран секретаријат организације, као административно-техничку подршку органима клуба,
спортистима и другим запосленим, који је доступан за комуникацију са члановима, запосленим, КСС и са
јавношћу најмање пет дана у недељи, у унапред утврђено и објављено време од најмање четири сата
дневно;
2) има запослене или ангажоване, у складу са законом, следећа лица: једно лице са одговарајућим спортским
звањем у оквиру занимања менаџер у спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.) за
оперативне, односно извршне послове; једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити спортиста
и примени антидопинг правила; једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира
обављање послова који се односе на безбедност учесника спортских такмичења чији је организатор; једно
лице са положеним стручним спортским испитом; једно лице, са одговарајућом дипломом, одговорно за
вођења финансија клуба; једно лице одговорно за комуникацију са медијима.

3) има телефон, факс, компјутер, штампач, мејл и званичну интернет презентацију која садржи: основне
податке о клубу (назив, седиште, заступник, органи, кратак историјат, чланство у националним и
међународним савезима, систем такмичења, структура и број чланова); податке о реализацији програма
који се финансирају из јавних прихода; податке о спортским резултатима; текст статута и општих аката;
податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима; спортска правила или линк на спортска
правила надлежног националног и међународног спортског савеза;
4) има одговарајућу организацију безбедности и сигурности током обављања спортских активности и
одигравања утакмица, у складу са законом и овим Правилником, што укључује и закључен уговор о
ангажовању одговарајуће редарске службе за период у коме важи дозвола за сезону.
5) су испуњени други персонални и административни, односно организациони услови утврђени
одговарајућим пропозицијама такмичења.
Уколико током трајања дозволе за сезону неко од запослених или ангажованих лица из става 1. овог члана
прекине односе са клубом, клуб је дужан да у року од највише 60 дана запосле или ангажује друго лице које
испуњава прописане услове и о томе да обавести КСС, а у супротном чини дисциплински прекршај за који му се
изриче новчана казна у износу до 1000 бодова чију висину утврђује Управни одбор КСС.
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Члан 61.
Клуб испуњава посебне правне услове уколико:
уз захтев за издавање дозволе за сезону достави изјаву, потписану од стране заступника клуба, којом
потврђује: да ће поштовати сва општа акта и одлуке КСС и ФИБЕ; да ће на међународном нивоу
учествовати у такмичењима признатим од стране КСС и ФИБА; да ће у утврђеним роковима обавестити
КСС о свакој значајној промени, догађају или услови до којих дође након добијања дозволе за сезону; да
су сва достављена документа потпуна и тачна; да овлашћује КСС и његове органе и тела да испитају сваки
релевантан документ и затраже потребне информације од било ког релевантног органа јавних власти или
приватног тела и организације; да је сагласан са правом КСС да изврши ревизију издате дозволе за
сезону, у складу са овим Правилником.
достави информације о зависним или повезаним правним лицима (назив правног лица, врста правног
лица, главна делатност правног лица, проценат власничког удела, члански статус, укупна имовина, укупна
капитал, укупни приход;
припада удружењу, односно организацији на коју је пренето право вођења такмичења, из члана 25. став
1. овог Правилника;
су статут, односно оснивачки акт клуба у складу са законом и општим актима КСС;
су испуњени други правни услови утврђени одговарајућим пропозицијама такмичења.
Члан 62.
Клуб испуњава посебне финансијске услове уколико:
има на пословном рачуну или у виду банкарске гаранције, или обезбеђена на други одговарајући начин у
складу са одлуком Управног одбора КСС, финансијска средства довољна за учешће у свим такмичењима
током целе такмичарске сезоне;
има освојен годишњи финансијски извештај, у складу са законом;
има извештај овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја;
на дан подношења захтева за издавање дозволе за сезону нема доспелих а неизмирених обавеза према:
КСС и РКС;
на дан подношења захтева за издавање дозволе за сезону нема доспелих а неизмирених обавеза према:
другим кошаркашким клубовима по основу трансфера играча или накнаде за развој играча; према
запосленима и уговором ангажованим спортистима, тренерима и другим лицима, које су резултат
уговорених или законских обавеза; према надлежни пореским органима и органима социјалног осигурања;
са реномираним осигуравајућим друштвом закључе полису осигурања која покрива све ризике у вези са
одржавањем домаћих утакмица клуба, али није ограничена, на осигурање од одговорности према трећим
лицима;
да изјаву којом се КСС ослобађа свих захтева по основу одговорности који се могу појавити у вези са
одржавањем утакмица којима је клуб организатор, уз право КСС на потпуни регрес у случају да КСС буде
евентуално обавезан на накнаду штете трећем лицу насталу у вези одређене утакмице;
су испуњени други финансијски услови утврђени одговарајућим пропозицијама такмичења.
Управни одбор КСС може утврдити ближе критеријуме методе процене за проверу испуњености

финансијских критеријума.
Услови из става 1. тач. 5) - 6) овог члана примењују се од такмичарске сезоне 2019/2020.
Члан 63.
Клуб који је добио дозволу за сезону подлеже током сезоне контроли КСС, преко Потпредседника КСС за
такмичење и Комисије за издавање дозвола за сезону, и обавезан је да КСС достави, на захтев и у остављеном
року, све потребне информације за спровођење контроле, укључујући и омогућавање непосредног увида.
Комисија за издавање дозвола за сезону покреће поступак контроле по службеној дужности или на захтев
Потпредседника КСС за такмичење или Такмичарског органа.
Уколико на основу спроведене контроле Комисија за издавање дозвола за сезону утврди да је клуб
престао да испуњава услове за добијање дозволе за сезону, оставиће му примерени рок за отклањање
недостатака. Ако клуб не отклони недостатке у остављеном року, Комисија за издавање дозволе за сезону доноси
одлуку о одузимању дозволе за сезону.
На одлуку Комисије за издавање дозволе за сезону о одузимању дозволе за сезону може се уложити жалба
Управном одбору КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема, с тим да жалба одлаже извршење одлуке. Одлука
Управног одбора по жалби је коначна.
Након правноснажности одлуке о одузимању клубу дозволе за сезону. Такмичарски орган доноси одлуку о
суспензији клуба из даљег такмичења.
4. Право учешћа на међународним такмичењима
Члан 64.
Клубови, кошаркашке екипе и спортисти могу учествовати на међународним кошаркашким такмичењима,
турнирима или другим кошаркашким спортским приредбама само уз претходну сагласност КСС, коју даје Управни
одбор КСС, ако овим Правилником није другачије одређено.
КСС може да одбије давање сагласности из става 1. овог члана ако би учешће клуба или спортиста на
међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
Клубови могу учествовати у међународним регионалним лигама само уз претходну сагласност КСС, коју
даје Управни одбор КСС уколико такво учешће не би било у супротности са Програмом за развој кошарке у
Републици Србији КСС, интересима КСС и овим Правилником.
Сагласност клубовима, кошаркашким екипама и спортистима за учешће на кошаркашким турнирима даје
Потпредседник КСС за такмичење, по прибављеном мишљењу Комисија за такмичење.
Клуб може добити сагласност за учешће на међународним такмичењима само ако нема дуговања према
КСС и РКС.
Клуб који учествује у званичном међународном такмичењу супротно одредбама ст. 1, 3. и 4. овог члана
чини дисциплински прекршај за који му Дисциплински суд КСС изриче новчану казну у износу од 10.000 бодова.
Клуб који учествује у незваничним међународним такмичењима супротно одредбама ст. 1. и 4. овог члана
чини дисциплински прекршај за који му Дисциплински суд КСС изриче новчану казну у износу од 1000 бодова.
У случају да клуб понови дисциплински прекршај из ст. 6. или 7. овог члана, изриче му се новчана казна у
дуплом износу од оног утврђеног ст. 6. и 7. овог члана.
Висину вредности бода из ст. 6. и 7. овог члана утврђује Управни одбор КСС.
Генерални секретар КСС је обавезан да у случају из ст. 6. и 7. овог члана поднесе пријаву надлежном
спортском инспектору.
III. ОРГАНИЗОВАЊЕ УТАКМИЦЕ
Члан 65.
Организатор утакмице (такмичења) дужан је да осигура регуларно, несметано, безбедно и мирно одвијање
и одржавање утакмице, у складу са законом, овим правилником и пропозицијама такмичења.
Организатор утакмице јесте лице које на сопствену одговорност одлучује о организовању и спровођењу
одређене утакмице, њоме управља и води је, у складу са законом и спортским правилима КСС.
Организатор утакмице је клуб домаћин или друго лице које је преузело организовање утакмице у складу
са Пропозицијама такмичења. Ако Пропозицијама такмичења није другачије одређено, првоименовани клуб у
Распореду утакмица је клуб домаћин и организатор утакмице.

Члан 66.
Делегат утакмице је дужан да пре почетка утакмице провери да ли су испуњени услови за регуларно и
безбедно одржавање утакмице, у складу са законом, овим Правилником, Правилима игре и пропозицијама
такмичења, с тим да на на утакмицама повећаног или високог ризика то треба да учини најмање три сата пре
почетка утакмице.
Уколико нису испуњени услови за регуларно и безбедно одигравање утакмице, делегат ће затражити од
организатора утакмице предузимање потребних мера. Ако недостаци у организацији не буду отклоњени до
изласка судија на терен, делегат обавештава првог судију о уоченим недостацима, који одлучује о даљим мерама.
Ако се недостаци у организацији не могу отклонити до почетка утакмице, односно изласка судија на терен,
утакмица ће се одлуком делегата одложити, али не дуже од 24 сата. Одлуку о времену наставка доноси делегат,
имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак утакмице.
Уколико се недостаци у организацији не могу отклонити у року од 24 сата, укључујући и играње у другом
резервном регистрованом спортском објекту, утакмица се дефинитивно отказује, а екипа организатора, губи
утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Трошкове екипа и службених лица, настале због одлагања или отказивања утакмице, сноси организатор, о
чему одлуку доноси Такмичарски орган.
Члан 67.
Судије су од тренутка почетка утакмице (када су ушли у дворану и када је семафор пуштен у рад)
искључиво овлашћене да доносе одлуке о њеном даљем току.
Судије су од тренутка почетка утакмице дужне да обезбеде поштовање одредби овог Правилника,
Правила игре и Пропозиција такмичења.
Судије су дужне да утакмицу, ако постоји реална могућност, доведу до краја.
Члан 68.
Делегат, односно први судија има право да не почне односно прекине, трајно или привремено, утакмицу
када:
није осигурано несметано и безбедно одржавање утакмице,
нису предузете мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и
друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и
упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта,
исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.).
- нису предузете потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама (посебно када постоји физички напад на учеснике спортске приредбе; физички
обрачун између учесника на спортској приредби; бацање на спортски терен или у гледалиште
предмета који могу да угрозе живот, физички интегритет лица или имовину; изазивање мржње или
нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба учесника; оштећивање спортског објекта,
опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме се одржава утакмица; неовлашћени
улазак на спортски терен; коришћење пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима
може да се угрози безбедност учесника на утакмици или омета њен ток) и мере за спречавање других
негативних појава у спорту, у складу са законом и пропозицијама такмичења.
- организатор није пријавио одржавање утакмице у складу са прописима којима се уређује јавно
окупљање грађана.
Ако је одложен почетак утакмице или је утакмица прекинута, судије су дужне да утакмицу наставе, по
делимичном или потпуном одстрањивању гледалаца, или најкасније у року од 24 часа - без гледалаца.
Одлуку о времену наставка доноси делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак
утакмице.
Трошкове екипа и службених лица, настале због наставка утакмице, сноси екипа која је одговорна за
прекид, о чему одлуку доноси Такмичарски орган.
Утакмица која је прекинута, наставља се тако што важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви
остали подаци из записника прекинуте утакмице.
Први судија дефинитивно прекида утакмицу ако је остварен физички напад на судију или делегата, или
ако гледаоци непосредно или баченим предметима повреде службено лице, играча/ицу, тренера, или другог
члана екипе, или ако дође до физичког обрачуна између играча или службених лица клубова и због тога по оцени
-

првог судије није могуће наставити утакмицу.
Уколико је одлуком првог судије утакмица дефинитивно прекинута клуб који је одговоран за прекид губи
утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Члан 69.
Време одржавања утакмице је временски интервал од једног часа пре почетка утакмице до једног часа
након њеног завршетка, односно кад се одржавају утакмице повећаног ризика, временски интервал од 90 минута
пре почетка утакмице до 90 минута након њеног завршетка.
Учесници утакмице, у смислу овог Правилника, јесу сва лица присутна на утакмици.
Спортски објекат, у смислу овог Правилника, је спортски објекат који је пријављен за одржавање утакмице
у поступку одлучивања по пријави за учешће у такмичењима, односно по захтеву за издавање дозволе за сезону.
Спортски терен, у смислу овог Правилника, јесте простор на коме се игра утакмица, као и простор до
гледалишта.
Члан 70.
Утакмица повећаног ризика јесте:
1)
домаћа утакмица од већег такмичарског значаја – утакмице које утичу на пласман у play off или на
испадање из лиге, утакмице квалификација за попуну лиге, утакмице којима се остварује учешће у међународним
такмичењима;
2)
утакмица на којој се очекује присуство великог броја гледалаца или навијача гостујућег клуба (кад
се оцењује да ће број навијача гостујућег клуба бити већи од 10% капацитета дворане);
3)
утакмица на којој се очекује присуство конфронтираних група навијача истог клуба;
4)
утакмица која се игра у дворани која својим карактеристикама и недостатцима у могућности
раздвајања гледалаца ствара повећане ризике;
5)
све утакмице које су као такве проглашене од стране Такмичарског органа или Координатора за
безбедност КСС;
6)
друге утакмице кад посебне околности указују да на њима може да дође до насиља или
недоличног понашања гледалаца.
Процену постојања околности из ст. 1. тач. 2. и 3. овог члана врши организатор утакмице.
Утакмица високог ризика јесте:
1)
све утакмице званичних међународних такмичења;
2)
утакмице play off-a;
3)
утакмице између екипа на чијим претходним утакмицама је долазило до нереда, односно све
утакмице између клубова чији је ривалитет познат од раније и између чијих навијача постоје антагонизми и
нетрпељивост;
4)
све утакмице које су као такве проглашене од стране Такмичарског органа или Координатора за
безбедност КСС.
Када Такмичарски орган у складу са овим чланом прогласи неку утакмицу за ризичну (повећаног или
високог ризика), о својој одлуци обавештава заинтересоване клубове и надлежне органе КСС, најкасније, по
правилу, 10 дана пре одигравања утакмице. Такмичарски орган може изменити своју одлуку о степену ризике
конкретне утакмице.
Члан 71.
Организатор сваке утакмице је дужан:
1)
да утакмицу пријави у складу са прописима којима се уређује окупљању грађана, и да пријаву
предочи делегату утакмице;
2)
да осигура несметано и безбедно одржавање утакмице;
3)
предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и
друге учеснике утакмице и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и
упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта,
исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
4)
предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама и мере за спречавање допинга и других негативних појава у спорту, у
складу са законом, овим Правилником, пропозицијама такмичења и другим општим актима

5)

КСС;
да обезбеди да се утакмица игра у спортском објекту (дворани) која испуњава следеће услове:
- димензије терена на коме се игра утакмица морају бити у складу са Правилима игре и
пропозицијама такмичења;
- у објекту морају постојати најмање две гардеробе, за домаћу и гостујућу екипу, као и
одговарајуће гардеробе за судије, делегата и друга службена лица;
- спортски објекат мора имати гледалишни простор од најмање 100 места;
- сви делови спортског објекта морају бити у складу са условима прописаним законом којим
је уређено спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама,
спортским правилима ФИБА и пропозицијама такмичења;
- сви делови спортског објекта укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата, пролазе,
кровове, просторије, све јавне и приватне зоне и просторије, и сва опрема на спортском
објекту морају да буду у складу са законом;
- сви јавни пролази и степеништа у зони гледалишта морају да буду офарбана истом јарком
светлом бојом, што важи и за све капије које воде од зоне гледалишта ка терену за игру и
излазне капије спортског објекта;
- сва излазна врата и капије у дворани и све капије које воде из зоне гледалишта ка зони
игралишта, морају да се отварају у правцу од гледалаца и морају да остану откључана док
су гледаоци на спортском објекту;
- код свих врата и капија мора да се обезбеди присуство једног редара;
- у циљу спречавања нелегалног упада на спортски објекат, врата морају имати уређај за
закључавање (резу), којим свако изнутра може брзо и једноставно да рукује;
- објекат мора да поседује заштиту особа на терену и трибинама од удара грома, у складу са
законом;
- објекат мора да поседује опрему за противпожарну заштиту и одговарајуће противпожарне
дозволе, у складу са законом;
- седишта која су постављена за гледаоце морају бити фиксирана, одвојена од осталих
седишта, анатомска, нумерисана и морају поседовати атест произвођача седишта
(столица);
- у спортском објекту мора постојати комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи,
а ако се у објекту организује национално, професионално или међународно такмичење и
лекарску амбуланту;
- спортски објекат мора да има одговарајући број мушких и женских мокрих чворова у свим
деловима гледалишта;
- објекат мора да има довољно јако и равномерно распоређено озвучење, које ће омогућити
јасну комуникацију са гледаоцима на свим деловима објекта, уколико се на утакмици
очекује веће присуство гледалаца;
- објекат мора да има одговарајуће осветљење (мерено на терену један метар изнад пода, на
начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и блесак), као и обезбеђено
непрекидно напајање електричном енергијом, уколико се утакмица игра у спортској хали
или ноћу;
- спортска хала мора да има грејање са температуром од најмање 15 степен;
- спортска хала мора да има инсталације за вентилацију, у складу са одговарајућим
стандардима и прописима
- објекат мора има одговарајућу просторију за антидопинг контролу;
- трибине на спортском објекту морају бити подељене на независне целине, подељене по
секторима ради лакше оријентације и безбедности, које су међусобно физички одвојене;
- на спортском објекту мора постојати простор на коме ће се обезбедити паркинг места за
возила организација учесника, судија и других званичних лица, који је изолован од
гледалаца;
- на спортском објекту морају бити изложена, на видним местима, правила понашања
гледалаца на утакмици, ван и унутар спортског објекта, како би била доступна свим
посетиоцима;
- излаз из свлачионица и пут (пролаз) до терена мора бити недоступан за гледаоце и
представнике медија;

на прозорима око спортског терена у спортској хали мора бити постављена одговарајућа
жичана или друга заштита од ломљења стакла услед удара;
- у објекту мора бити обезбеђен простор за истицање најмање три заставе (обавезно се
истиче застава Републике Србије и застава КСС), у складу са пропозицијама такмичења;
- морају бити испуњени други технички услови (технички нормативи) утврђене законом,
правилима ФИБА и Пропозицијама такмичења;
6)
предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и
животну средину;
Такмичарски орган, односно делегат утакмице може затражити предузимање додатних мера уколико нађе
да околности случаја то захтевају.
-

Члан 72.
Спортски објект у или на коме се организује национално кошаркашко такмичење, професионално
такмичење или међународно кошаркашко такмичење мора да поседује најмање једну просторију за прву помоћ и
негу гледалаца у случају да је потребна медицинска помоћ на лицу места.
Просторија (амбуланта) за прву помоћ мора да испуни следеће услове:
1)
да има одговарајућу површину;
2)
мора да се налази на локацији где повређени гледаоци и амбулантна возила могу лако доћи, како
са унутрашњих делова стадиона, тако и споља, ван стадиона;
3)
врата и ходници који воде до собе за прву помоћ морају бити довољно широки да кроз њих могу
да прођу носила и инвалидска колица;
4)
осветљење, вентилација и уређаји за грејање морају бити у оптималном стању;
5)
да има електричне прикључке, уређаје за топлу и хладну воду и санитарне просторије;
6)
да има стаклени ормар за лекове и остали медицински материјал;
7)
да располаже боцом са кисеоником и маску;
8)
има апарат за мерење притиска;
9)
најмање један кревет;
10)
најмање два носила;
11)
телефон.
На самом спортском објекту морају бити постављене јасно видљиве ознаке, које ће омогућити да се лако и
брзо стигне до собе за прву помоћ.
Члан 73.
Спортски објекат у коме се организује утакмица (такмичење) националног ранга, професионално
такмичење или међународно спортско такмичење мора бити тако припремљен да је гледаоцима са инвалидитетом
омогућено да посматрају такмичење на приближно истом нивоу, као и остали присутни на спортском објекту.
За гледаоце са инвалидитетом морају се обезбедити следећи услови:
1) засебна улазна капија, са одговарајућим приступом (рампом) сектору гледалишта који је за њих
одређен;
2) места у сектору на спортском објекту која имају добар, неометан преглед терена;
3) обезбедити смештај и за пратиоце хендикепираних лица;
4) на сваких 300 седишта на спортском објекту треба обезбедити најмање једно место за гледаоце са
инвалидитетом.
Члан 74.
Услови у погледу осигурања несметаног и безбедног одржавања утакмице из чл. 70. ст. 1. тачка 2) овог
Правилника су испуњени уколико:
1)
спортски објекат на коме се игра утакмица испуњава услове утврђене законом, овим Правилником
и пропозицијама такмичења;
2)
спортска и друга опрема која се користи на утакмици мора бити атестирана и одговарати
стандардима који се траже за конкретну врсту опреме;
3)
учесници у утакмици који врше неки стручни рад имају одговарајуће спортско звање и
одговарајућу дозволу за рад;

4)
на утакмици учествују само спортисти којима је утврђена здравствена способност у складу са
Законом о спорту;
5)
је пре почетка утакмице проверено да ли постоје неуобичајене опасности и ризици за одржавање
утакмице;
6)
да је ангажована одговарајућа редарска служба, у складу са законом, која на утакмици има
најмање једног редара на 300 гледалаца, односно најмање једног редара на 150 гледалаца на ризичним
утакмицама;
7)
постоји детаљан план организовања утакмице, који обавезно садржи: процену ризика, план
обезбеђења (број редара и њихов распоред, правила понашања и овлашћења редара, комуникација са редарима,
начин контроле приступа, сигурносне провере, дефинисање оперативног центра, одређење подручја и зона
спортског објекта и његове непосредне околине, постављање ознака, време отварања улаза на спортском објекту
за гледаоце, информације које се дају гледаоцима, начин одвајања гледалаца, лице које руководи редарском
службом), план евакуације спортског објекта, план за случај нужде, израчунавање максималног сигурносног
капацитета спортског објекта, одређење вође утакмице.
Члан 75.
Организатор утакмице повећаног ризика је дужан, пре почетка, за време одржавања и по завршетку
утакмице, поред предузимања мера из чл. 70-73. овог Правилника, да:
1)
о постојању ризика избијања насиља или недоличног понашања гледалаца на утакмици обавести
без одлагања, а најкасније 4 дана пре почетка утакмице, министарство надлежно за унутрашње послове и друге
надлежне органе, Такмичарски орган, и клубове учеснике;
2)
одреди одговорно лице које је задужено за руковођење спровођењем мера за спречавање
насилничког и недоличног понашања гледалаца и за сарадњу са министарство надлежним за унутрашње послове;
3)
одреди лице одговорно за односе са медијима;
4)
оствари сарадњу са представницима клубова навијача у циљу међусобне размене информација и
обезбеђења да клубови навијача одреде део редара на утакмици из својих редова, ради пружања помоћи у
одржавању реда на утакмици и обавештавања гледалаца;
5)
обезбеди одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним и посебним
продајним местима;
6)
обезбеди да се у продају пусте само улазнице за места за седење;
7)
оствари сарадњу са клубовима који учествују у утакмици у погледу продаје улазница за њихове
навијаче;
8)
одреди посебне улазе, излазе и део гледалишта за групе гостујућих навијача, уколико се очекује
њихов организовани долазак или долазак у већем броју;
9)
онемогући да се допуштени капацитет дворане у било ком случају прекорачи;
10)
обезбеди преко програма утакмице или других средстава информисања подстицање гледалаца на
коректно понашање;
11)
у сарадњи са клубовима који учествују на утакмици и клубовима њихових навијача обезбеди
вођење евиденције о идентитету лица којима се улазнице продају, односно уступају преко клубова навијача, као и
да омогући увид у те евиденције овлашћеном лицу министарства надлежног за унутрашње послове;
12)
обезбеди, по правилу, да се на дан одржавања спортске приредбе улазнице не продају у
спортском објекту на коме се утакмица одржава или у његовој непосредној близини, већ само на посебним
продајним местима,
13)
обезбеди да се утакмица повећаног ризика одржи у спортском објекту (хали) који има и:
одговарајуће ограде испред спортског објекта за усмеравање и раздвајање противничких група навијача;
одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача; одговарајући простор за овлашћено лице
министарства за унутрашње послове, надлежно за одржавање јавног реда и мира на утакмици са којег има јасан
преглед спортског терена и гледалишта; техничку опрему за праћење и снимање понашања гледалаца на
спортском објекту (обавезно снимање гледалишта видео камером); простор за безбедан смештај превозних
средстава гостујућих екипа; заштитни тунел који се може развући барем до ивице игралишта; одговарајуће мере
заштите клупа за играче гостујуће екипе и записничког стола од сваког контакта са гледаоцима; одговарајући
простор за ВИП госте у који гледаоци не могу да приступе;
14)
онемогући продају алкохолних пића у спортском објекту;
15)
обезбеде у сарадњи са полицијом сигуран долазак, боравак и одлазак из града противничком
клубу, а судијама и делегату сигуран одлазак из града;

16)
планом превентивног деловања утврди посебне мере поступања у случају насилног или
недоличног понашања гледалаца;
17)
обезбеди отварање врата дворане у одговарајућем тренутку, у зависности од очекиваног броја
гледалаца, очекиваног времена доласка различитих група гледалаца на спортски објекат, организовану забаву
навијача у дворани, расположив простор изван дворане, могућности забаве навијача ван дворане и стратегије
раздвајања навијача изван спортског објекта.
18)
пре отварања спортског објекта за публику изврши ефикасну и брзу последњу проверу дворане
ради проналажења неовлашћених лица или опасних објеката;
19)
обезбеди да се сва службена и пратећа лица буду на спортском објекту на својим позицијама пре
него што се дворана отвори за гледаоце, и да остану на своји позицијама све време док су гледаоци у дворани, и
док се гледаоци не разиђу;
20)
обезбеди ефикасну и неометану (радио – телефонску) везу са полицијом, редарском службом,
медицинским особљем, ватрогасном јединицом и њихову међусобну комуникацију;
21)
обезбеди да су сви пролази и степеништа слободни од било каквих препрека и гледалаца;
22)
обезбеди снимање тока утакмице и да омогући противничкој екипи преснимавање видео записа са
утакмице, као и да на њихов захтев видео запис доставе Такмичарском органу.
23)
предузме друге мере утврђене pропозицијама такмичења.
Члан 76.
На утакмицама високог ризика, организатор је дужан да, поред мера из чл. 70-74. овог Правилника:
1)
у продају пусти само карте са нумерисаним седиштима;
2)
обезбеди пуну контролу над продајом и дистрибуцијом карата (улазница) у циљу одвајања група
противничких навијача, и у консултацијама са полицијом по потреби ограничи број улазница које се могу продати
по купцу;
3)
на улазницама одштампа све податке који би могли бити потребни гледаоцу, уз јасно обележавање
локације седишта, и уз улазницу гледаоцу подели летак који садржи основне податке о утакмици, спортском
објекту и преглед забрана;
4)
одштампа у другој боји или посебно означи улазнице намењене гостујућим навијачима;
5)
осигура посебан пролаз у делове гледалишта за снаге полиције;
6)
успостави сарадњу са најближом болницом ради евентуалног ефикасног пријема повређених;
7)
установи стратегију медијског деловања, успостави сарадњу са средствима јавног информисања,
одреди званичног представника за штампу и предузме друге потребне мере информисања гледалаца;
8)
формира на међународној утакмици међународни центар за гостујуће навијаче како би били
информисани и пружила им се помоћ на њиховом матерњем језику;
9)
онемогући: кретање гледалаца из области спортског објекта за који имају карте у друге области
објекта, без одобрења редара или полиције; стално стајање гледалаца у деловима за седење док је игра у току;
пењање на било који део структуре која чини спортски објекат; коришћење туђег седишта а не оног за које се има
карта, осим ако тако не одлучи службено лице организатора или полиција; ометање слободног пролаза на
улазима и излазима, на степеницама и сличним местима спортског објекта;
10)
осигура адекватно обележавање прилаза спортском објекту;
11)
обезбеди на међународној утакмици спикера који је способан да се обрати гостујућим навијачима
на њиховом језику;
12)
предузме друге мере утврђене Пропозицијама такмичења.
Члан 77.
Све утакмице у такмичењима у ингеренцији КСС се играју са лоптама и уз коришћење техничке опреме
коју одреди Управни одбор КСС.
Члан 78.
Мере безбедности које се предузимају према навијачима гостујућег клуба примењују се и у односу на
конфронтиране групе навијача истог клуба.
Такмичарски орган може одлучити да се на утакмицама високог ризика продају, односно дистрибуирају
улазнице само домаћим навијачима,
Први судија утакмице обавиће све дужности делегата, уколико се делегирани делегат не појави на
утакмици.

Када организатор утакмице повери вршење одређених послова у организацији утакмице другом правном
или физичком лицу, дужан је да врши надзор над спровођењем мера утврђених законом и овим Правилником.
Члан 79.
Редарска служба организатора утакмице је обавезна да обезбеди примени свих мере утврђених законом,
овим правилником и пропозицијама такмичења.
Члан 80.
У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања гледалаца,
клубови су дужни да:
подстичу организовање и добро понашање својих навијача и њихових клубова;
остварују одговарајуће информисање својих навијача (састанци са навијачима, издавање билтена
и др.);
одржавају добре везе са клубовима својих навијача тако што ће их признати као званичну групу
навијача, давати им предности при расподели карата, организовати сусрете са играчима и званичним лицима и сл.
координирају активности са клубовима својих навијача приликом организованог одласка на
спортске приредбе на којима су ти клубови и њихови навијачи гостујући.
Члан 81.
Гостујући клуб који учествује на утакмици повећаног и високог ризика обавезан је да:
1)
најкасније три дана пре организованог поласка навијача на утакмицу обавести организатора о
свим елементима битним за пријем клуба и његових навијача (дан и време поласка, процена броја навијача који
долазе, начин превоза, место боравка или окупљања, имена вођа навијача и сл.) и у потпуности сарађује са
организатором утакмице и полицијом;
2)
оствари сарадњу са клубом својих навијача ради њиховог одговарајућег информисања и учествује
у организацији њиховог одласка на утакмицу;
3)
именује службено лице клуба које ће пратити навијаче;
4)
оствари потпуну контролу расподеле карата за своје навијаче које је добио од организатора
утакмице;
5)
одреди официјелну туристичку агенцију са којом сарађује у трансферу навијача;
6)
када је из безбедоносних разлога то препоручљиво, уради све што може да спречи навијаче да
путују на утакмицу "у гостима".
7)
предузме друге потребне мере да клуб и његови навијачи не буду узрок насиља и нереда на
утакмици.
Клуб је одговоран за понашање својих гледалаца, како на домаћем тако и на гостујућем терену.
Члан 82.
Управни одбор КСС именује Координатора за безбедност учесника на такмичењима у ингеренцији КСС
(Координатор за безбедност), на предлог Потпредседника за такмичење, као лице које би се старало о
остваривању и унапређењу безбедности на утакмицама у ингеренцији КСС и вршило надзор над спровођењем
прописаних мера и активности на спречавању насиља и недоличног понашања гледалаца.
Управни одбор КСС ближе уређује начин рада Координатора за безбедност КСС.
За Координатора за безбедност и његовог заменика може се именовати само лице које је радило на
пословима безбедности и са потребним искуством у организовању и спровођењу мера безбедности на спортским
такмичењима.
Координатор за безбедност КСС може послати на одређену утакмицу "специјалног посматрача", који би о
организацији и току утакмице са становишта безбедности поднео посебан извештај Такмичарском органу и
Комесару за безбедност.
Координатор за безбедност може у вези утакмице високог ризика да дан пре одржавања утакмице сазвати
састанака у просторијама организатора утакмице свих лица укључених у организацију утакмице на коме би се
размотриле предузете и планиране мере безбедности. Организатор утакмице је технички организатор овог
састанка.
Организатор утакмице је обавезан да комесару за безбедност или његовом "специјалном посматрачу"
омогући несметан рад, приступ у службене просторије и увид у предузете организационе мере.
Координатор за безбедност, односно његов "специјални посматрач" ће указати делегату утакмице и

организатору утакмице на уочене пропусте у организацији утакмице везане за безбедност.
На основу личног увида, сазнања и извештаја са утакмица, Координатор за безбедност је обавезан,
уколико то већ није учинило друго надлежно лице, да поднесе дисциплинску пријаву због кршења обавеза
везаних за организацију и одигравање утакмице и не спровођење мера и активности на спречавању насиља и
недоличног понашања гледалаца.
Члан 83.
Организатор утакмице мора да обезбеди најмање 5% укупног капацитета спортског објекта (хале) који ће
бити искључиво за гостујуће навијаче, и то у засебној безбедној зони. Поред тога, гостујући клуб има право да
купи, по цени која не сме бити већа од цене карата одговарајуће категорије продатих навијачима клуба-домаћина,
до 30 улазница прве категорије, за своје ВИП навијаче, спонзоре итд.
Организатор је обавезан да обезбеди бесплатна седишта најбоље категорије у ВИП сектору за званичне
представнике КСС и барем 5 представника гостујућег клуба, који су најавили свој долазак.
Пропозицијама такмичења се ближе регулише остваривање обавеза из овог члана.
Члан 84.
Регистрација утакмице (постигнутим или службеним резултатом) се врши у складу са одредбама Правила
игре и овог Правилника. Уколико на утакмицу није поднет приговор по прописаној процедури, утакмица ће бити
регистрована постигнутим резултатом (не може бити накнадно регистрована службеним резултатом). Уколико се
накнадно утврде неправилности против одговорних (клуб, тренер, представник клуба, играч, делегат, судија),
Такмичарски орган подноси пријаву Дисциплинском суду КСС,
Члан 85.
Овлашћена лица ФИБА, КСС или Антидопинг агенције Републике Србије могу да затраже, односно наложе
да се на било којој утакмици у ингеренцији КСС спроведе допинг контрола.
Сваки играч је обавезан да се без одлагања одазове позиву за допинг контролу.
Играч који одбије или избегава допинг контролу се суспендује и подлеже дисциплинској одговорности.
Допинг контрола и дисциплинска одговорност због повреде антидопинг правила спроводи се у складу са
законом и општим актима КСС.
Члан 86.
Клуб има право да одложи првенствену или куп утакмицу, због наступа свог играча за националну
репрезентацију.
Клуб је дужан да омогући играчу који је позван у репрезентацију учешће у националној репрезентацији.
IV. РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ – ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ И ЖАЛБИ
Члан 87.
Такмичењем руководи Комесар – Директор одређеног такмичења / лиге, кога именује Управни одбор КСС
пред сваку сезону, најкасније 40 дана пре почетка такмичења.
Управни одбор КСС може именовати и посебно тело за руковођење одређеним такмичењем у ингеренцији
КСС.
Када је право вођења одређеног такмичења пренето на организацију из члана 25. став 1. овог члана онда
та организација врши овлашћења из ст. 1. и 2. овог члана.
Права и дужности лица из ст. 1-3. овог члана (у даљем тексту: Такмичарски орган) и начин њиховог
предлагања ближе се уређује пропозицијама такмичења.
Такмичарски орган одлучује и о свим питањима која нису предвиђена овим Правилником или
пропозицијама такмичења, а у вези су са такмичењем којим руководи.
Приговор или жалба на одлуке Такмичарског органа не одлаже извршење одлуке, осима ако овим
Правилником, пропозицијама такмичења или Дисциплинским правилником није другачије утврђено.
Члан 88.
Клубови су обавезни да доставе Такмичарском органу, до рока који им остави, све информације које
затражи, у потпуности и истините, а које су му потребне за његов рад.
Такмичарски орган издаје пре почетка такмичарске сезоне званични Билтен такмичења, у коме објављује:

систем такмичења; календар такмичења, пропозиције такмичења, податке о свим клубовима учесницима; податке
о регистрованим спортским објектима; податке о листи судија и делегата; податке о Такмичарском органу;
трошковник.
Такмичарски орган може утврдити посебне обрасци за подношење извештаја делегата о предузетим
организационим мерама и мерама безбедности на утакмици.
Члан 89.
Ако је током утакмице дошло до спорних ситуација, делегат је дужан да то опише у свом извештају и да од
одговорних лица узме писмене изјаве, које прилаже извештају.
Ако је неки од клубова уложио приговор, делегат је дужан да у свом извештају изложи своје мишљење о
приговору и да изведе и приложи доказе на основу којих ће Такмичарски орган лакше донети своју одлуку.
Члан 90.
Такмичарски орган региструје све утакмице, осим оних на које је уложен приговор (жалба).
Приговори везани за ток игре требају се пријавити у првој паузи (тајм-ауту) након настајања разлога
протеста. Ако у периоду игре у коме је настао разлог за протест нема више тајм-аута, приговор треба пријавити
на крају дотичног периода игре (у полувремену, односно на крају утакмице).
Приговори у вези организације утакмице морају се доставити написмено пре почетка утакмице. Ако су
разлози за приговор настали током утакмице, службени представник клуба мора о томе обавестити делегата
усмено и без одлагања. О примљеним приговорима делегат обавештава првог судију у првом прекиду. Друге
приговоре треба пријавити неодложно након настанка разлога за приговор.
Приговори се не могу уложити против чињеничних одлука које је донео судија.
Основ за приговор на валидност резултата утакмице може бити: мањкавости везане за право наступа
играча; битно кршење овог Правилника од стране судије; други инциденти (нпр. лоше стање објекта, нерегуларни
услови услед нереда) који су имали битан утицај на утакмицу.
Приговор се у писаном облику подноси делегату утакмице, у року од 20 минута по завршетку утакмице.
Службена лица на утакмици, судије и делегат, дају мишљење о жалби, а по налогу Такмичарског органа , морају
да дају и допунску изјаву.
Клуб може допунити приговор, с тим да допуна мора бити телеграфски, односно електронски најављена 24
часа по одиграној утакмици. Допуна приговора не може да се односи на чињенице које нису наведене у
приговору одмах након завршетка утакмице. Допуна мора да буде достављена у року од три дана од одигране
утакмице
За приговор мора бити уплаћена такса у року од 3 дана од дана одигравања утакмице, у висини утврђеној
пропозицијама такмичења.
Приговор који није најављена потписом капитена или која није на време поднета делегату или за коју
није у року од три дана извршена уплата таксе за приговор, неће бити разматран.
За утврђивање тачног датума када је допуна приговора поднета и када је извршена уплата таксе за
приговор меродаван је једино датум поштанског жига препорученог писма/телеграма, односно новчане
уплатнице.
Члан 91.
Сви трошкови поступка по приговорима иду на терет клуба који је проузроковао трошкове.
Уколико се приговор уважи такса за приговор се враћа.
Пропозицијама такмичења ближе се утврђују рокови и радње везани за улагање приговора.
Члан 92.
Такмичарски орган може приговор усвојити или одбити.
Одлуку по приговору Такмичарски орган мора да донесе у року прописаном пропозицијама такмичења.
Приговор ће се усвојити уколико је учињена повреда Правила игре која је битно утицала на резултат или
је утакмица била нерегуларна због одсуства услова за одигравање утакмице који су предвиђени пропозицијама
такмичења, а што је условило да постигнути резултат није последица спортског надметања.
Када приговор одбије, Такмичарски орган доноси одлуку о регистрацији утакмице постигнутим резултатом.
Када приговор усвоји, Такмичарски орган ће донети одлуку о утакмици у складу са овим Правилником,
Правилима игре и пропозицијама такмичења.
Такмичарски орган не може да одбије регистрацију утакмице на коју не постоји приговор.

Одлуке Такмичарског органа о регистрацији утакмице, одбијању приговора и усвајању приговора су
коначна.
Поред одлука из става 6. овог члана, коначне су и одлуке Такмичарског органа у другим спортски
питањима везаним за руковођење такмичењем (именовање судија, делегата и других службених лица и др.)
Члан 93.
Против коначне одлуке Такмичарског органа којом се приговор усваја и одлуке којом се приговор одбија и
утакмица региструје постигнутим резултатом може се поднети тужба за утврђивање ништавости одлуке, у складу
са Законом о спорту и Статутом КСС, и то само због повреде материјалног права.
Против коначне одлуке Такмичарског органа о регистрацији утакмице на коју не постоји приговор не може
се поднети тужба за поништај нити било које друго ванредно правно средство.
У питањима у којима одлука Такмичарског органа није коначна у складу са овим Правилником, на одлуку
Такмичарског органа може се поднети жалба Управном одбору КСС у року од 8 (осма) дана од дана достављања
одлуке. Одлука Управног одбора КСС по жалби је коначна.
Члан 94.
Такмичарски орган је првостепени дисциплински орган који одлучује о прекршајима везаним за
такмичење, сходно одредбама овог Правилника, Дисциплинског правилника КСС и пропозицијама такмичења, ако
овим Правилником није другачије утврђено.
Видео снимци, филмови, слике или било која опрема, визуелна, електронска, дигитална или друга, не
користи се да би се одлучило или променио резултат утакмице. Употреба такве опреме је могућа само при
утврђивању дисциплинске одговорности или у сврхе образовања (обуке) након што је утакмица завршена.
Казнене одредбе у пропозицијама такмичења, морају да буду у складу са Дисциплинским правилником
КСС.
На одлуку Такмичарског органа у дисциплинским питањима може се уложити жалба Дисциплинском суду
КСС у року од 8 дана од дана пријема одлуке, у складу са Статутом КСС и Дисциплинским правилником КСС.
Члан 95.
Такмичење почиње првом утакмицом једног степена такмичења или групе такмичења.
По окончању такмичења (првенства), Такмичарски орган без одлагања објављује званичну коначну
Табелу.
На коначну Табелу, клуб учесник може поднети у року од осам дана од дана објављивања Табеле жалбу
Управном одбору КСС, чија је одлука коначна.
V. СЛУЖБЕНА ЛИЦА
Члан 96.
Службена лица КСС на утакмицама су: делегати, судије и помоћне судије, контролор суђења, статистичар,
мерилац времена и друга службена лица у складу са пропозицијама такмичења или по налогу Такмичарског
органа.
За службено лице на утакмици може бити одређено само оно лице које испуњава услове предвиђене
законом, овим Правилником, Регистрационим правилником, пропозицијама такмичења и другим општим актима
КСС.
Делегат представља Такмичарски орган, и његова је дужност да контролише примену свих прописа
предвиђених за одигравање утакмице.
Да би обављао дужност службеног лица, судија је дужан да достави потврду о својој здравственој
способности.
За време утакмице, дужност делегата је да: контролише испуњеност услова за организовање и одржавање
утакмице и тражи предузимање мера за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца на утакмици;
прати рад помоћних судија и све што се догађа у вези са утакмицом, да би могао да пружи објективну
информацију судијама, уколико они то од њега затраже; да сачини објективан извештај за Регистарски орган и да
предузима мере утврђене овим Правилником и пропозицијама такмичења.
При првим знацима нереда на утакмици (насиље и недолично понашање) делегат ће затражити од лица
које руководи разгласом да упозори гледаоце и да им укаже на могуће последице.
Делегат је обавезан уписати у записник утакмице све спорне моменте и кршења овог Правилника,

пропозиција такмичења и других општих аката КСС.
Службена лица КСС морају имати одговарајуће спортско звање, када је то Законом о спорту и пратећим
подзаконским актима предвиђено.
Служена лица КСС не смеју бити у сукобу интереса у складу са чл. 33. и 92. Закона о спорту.
Члан 97.
Службена лица клубова учесника утакмице су: службени представници клубова и друга лица (лекари,
физиотерапеути, статистичари, технико и др.)
Службена лица клубова могу да учествују на утакмици, укључујући седење на клупи за резервне играче)
под условима утврђеним пропозицијама такмичења и другим општим актима КСС.
Службени представник клуба је дужан да пре почетка утакмице саопшти делегату примедбе на
организацију утакмице, који ће те примедбе пренети првом судији и унети их у записник.
Службени представник клуба домаћина је уједно и службени представник организатора утакмице. Он
најмање три сата пре почетка утакмице мора бити у спортском објекту и дочекати делегата, судије и
представнике гостујуће екипе. Заједно са делегатом прегледа спортски објекат и разматра предузете
организационе мере и на располагању му је до краја утакмице. На крају утакмице испраћа службена лица до
аутомобила.
VI. ПРЕКРШАЈИ И КАЗНЕ
Члан 98.
Клуб који не измири своје финансијске обавезе у вези учешћа у такмичењима према КСС, РКС или
организацији која води такмичење, у утврђеном року или у року од тридесет дана по завршетку такмичења, биће
одлуком Такмичарског органа суспендован за учешће у такмичењима у ингеренцији КСС, све док не измири
обавезе.
Суспендовани клуб из става 1. овог члана: нема право учешћа у текућим и наредним такмичењима у
ингеренцији КСС; губи утакмице службеним резултатом због чега може бити искључен из такмичења у складу са
овим Правилником; нема право на коришћење прелазних рокова; нема право на регистрацију и лиценцирање
играча, спортских стручњака и службених лица клуба; нема право на добијање сагласности КСС за припајање,
спајање и поделу клуба, или промену правног облика; нема право на вршење било каквих других активности које
су повезане са такмичењима у ингеренцији КСС.
Пропозицијама такмичења се ближе регулишу услови и поступак за изрицање и спровођење суспензије из
става 1. овог члана.
На одлуку Такмичарског органа из става 1. овог члана може се уложити жалба Управном одбору КСС у
року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке. Жалба одлаже извршење одлуке.
Члан 99.
Клуб губи утакмицу службеним резултатом са 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу, ако
нема право да игра утакмицу јер је суспендована или кажњена, или ако наступи на утакмици са играчем који није
имао право наступа на утакмици у складу са овим Правилником, пропозицијама такмичења, Регистрационим или
Дисциплинским правилнику КСС или другим нормативним актима КСС или одлукама органа КСС, или ако наступи
са играчем који није регистрован или је неправилно регистрован, или наступи са играчем који није лиценциран
или је неправилно лиценциран, или наступи са играчем који се налази под суспензијом или издржава казну, или
наступи са играчем који није имао одговарајући лекарски преглед.
Под изразом “наступи са играчем на утакмици” из става 1. овог члана се подразумева да је играч уписан у
састав екипе у записнику, и важи од тренутка када тренер екипе (капитен у случају да је тренер одсутан) пре
почетка утакмице потпише записник, без обзира на стварни улазак играча у игру, играње, постизање кошева,
прављење личних грешака и других активности у игри.
Члан 100.
Клуб која из неоправданих разлога не наступи на утакмици, губи утакмицу службеним резултатом са 20:0
и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Члан 101.
Уколико клуб самовољно напусти терен пре краја утакмице, губи утакмицу службеним резултатом са 20:0

и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Уколико клуб самовољно напусти терен пре краја утакмице у разигравању за улазак у виши ранг
такмичења, или за останак у њему, губи утакмицу службеним резултатом са 20:0 и добија нула бодова у пласману
за ту утакмицу.
У мечу која се игра на укупан број поена у две утакмице (код куће и у гостима), клуб који изгуби прву или
другу утакмицу због незавршетка игре, губи и читав меч због незавршетка игре.
Клуб који изгуби утакмицу на начин утврђен у ст. 2. и 3. овог члана, пребацује се у нижи ранг такмичења
од оног у коме би био не пласиравши се у виши ранг, односно не оставши у њему.
Члан 102.
Уколико је клуб искључен, или је иступио из такмичења, пре завршетка такмичења, сви резултати које је
постигао у такмичењу се поништавају и све утакмице (одигране и/или неодигране) се региструју службеним
резултатом 20:0 у корист противничких клубова и клуб добија нула бодова у пласману за те утакмице.
Члан 103.
Уколико је одлуком првог судије утакмица дефинитивно прекинута, екипа која је одговорна за прекид,
губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Члан 104.
Клуб се искључује из такмичења уколико у току сезоне изгуби две утакмице службеним резултатом по
било ком основу.
Члан 105.
Клубу који као организатор утакмице не предузме мере прописане законом, овим Правилником и
пропозицијама такмичења Такмичарски орган обавезно изриче дисциплинску меру: новчана казна од 100.000 до
300.000 динара и одузимања 2 бода.
У случају поновљеног непредузимања мера из ст. 1. овог члана, Такмичарски орган обавезно изриче
дисциплинску меру одузимања 6 бодова и новчану казну од 500.000 динара.
У случају да клуб као организатор утакмица у току исте такмичарске сезоне континуирано и тешко крши
обавезе из члана 157. став 1. Закона о спорту и чл. 71-79. овог Правилника, Дисциплински суд КСС изриче
дисциплинску меру враћања у нижи ранг такмичења.
На одлуку Такмичарског органа из ст. 1. и 2. овог члана може се уложити жалба Дисциплинском суду КСС,
у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
На одлуку Дисциплинског суда КСС из става 3. овог члана може се уложити жалба Сталној спортској
арбитражи Олимпијског комитета Србије, у складу са правилима те арбитраже.
Члан 106.
Ако Такмичарски орган, у спроведеном поступку утврде да је утакмица лажирана, екипа која је то учинила,
превешће се у нижи ранг такмичења и искључити из такмичења које је у току.
Члан 107.
Утакмица која није могла да се одигра услед невремена или више силе (непредвидљив или неотклоњив
догађај) у заказано време, одиграће се у току 24 часа, уколико делегат нађу да је то могуће.
Пропозицијама такмичења детаљније ће се утврдити обавеза учесника у такмичењу у односу на
благовремени долазак на такмичење, као и ближе значење израза „виша сила“ и средства доказивања.
Члан 108.
Поред одлуке о суспензији и губитку утакмице, у случају скривљених поступака у вези такмичења, изричу
се и казне за дисциплинске прекршаје утврђене Дисциплинским правилником КСС и Пропозицијама такмичења.
У случају неодигравања или прекида утакмице, Такмичарски орган одлучује и о томе ко ће сносити
трошкове.
Члан 109.
Заступник клуба и клуб из члана 102. овог Правилника и заступник клуба и клуб који у поступку одобрења
пријаве за учешће у такмичењу или издавања дозволе за сезону доставе надлежним органима и телима КСС
лажни документ или нетачну информацију која може бити релевантна да доношење одлука или прекрше било

које друго правило из овог Правилника, чине дисциплински преступ за који се одлуком Дисциплинског суда КСС
изриче казна, у зависности од тежине преступа и срепена кривице:
1) заступнику клуба: новчана казна у износу од 400 бода до 1000 бода и забрана вршења дужности у клубу,
КСС и РКС на период од 1 до 2 године;
2) клубу: новчана казна у износу од 1000 бода до 10.000 бода и одузимање до 8 бодова; враћање у нижи
ранг такмичења.
Дисциплински поступак из става 1. овог члана се покреће на основу пријаве Генералног секретара КСС,
Потпредседника за такмичење КСС, председника првостепеног органа надлежног за одлучивање по поднетим
пријавама и захтевима из става 1. овог члана и Такмичарског органа.
Дисциплински поступак је хитан и води се у складу са Дисциплинским правилником КСС.
Вредност бода из става 1. овог члана утврђује Управни одбор Савеза.
VII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 110.
Сва питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана пропозицијама за свако појединачно
такмичење.
Одобравање пријава за такмичење и издавање дозвола за сезону у складу са овим Правилником почиње
од сезоне 2018/2019.
Управни одбор КСС доноси одлуку из члана 25. став 1. овог члана у року од 90 дана од дана ступања на
снагу овом правилника, уколико је до ступања на снагу овог правилника право вођења одређеног такмичења у
ингеренцији КСС било поверено другој организацији.
Тумачење одредби овог правилника даје Скупштина КСС.
Члан 111.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту КСС, на адреси www.kss.rs.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Гачић с.р.

