
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Извод из Правилника о такмичењу КСС 
сезона 2019/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  21.12.2017. године(изменe и допунe од 
20.06.2018. и 24.02.2019.) усвојила је ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА 
СРБИЈЕ. 

Саставни део Правилника Право учешће у такмичењу која дефинише Учеснике у 
такмичењу, Пријаву за учешће у такмичењу, Дозволу за сезону (лиценца), Право учешћа на 

међународним такмичењима 

 
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, коме је одобрена пријава за учешће у такмичењу, 

односно захтев за издавање дозволе за сезону у складу са овим Правилником, 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, или му буде одбијена пријава за учешће у такмичењу, 

односно захтев за издавање дозволе за сезону, Управни одбор КСС одређује уместо њега други клуб који 
ће поднети пријаву за учешће у такмичењу, односно захтев за издавање дозволе за сезону и оставља му 

за то примерени рок, водећи рачуна о редоследу клубова у претходној такмичарској сезони (пласман 

клубова који испадају из такмичења и пласман клубова из првог нижег ранга такмичења), мери у којој 
клубови испуњавају прописане услове за учешће у такмичењу и оправданим интересима кошаркашке 

организације у целини. 
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 или му је 
одбијена пријава за учешће у такмичењу, односно захтев за издавање дозволе за сезону,  у следећој 

такмичарској сезони може учествовати у два степена нижем такмичењу од оног од којег је одустао, 
односно од оног од којег му није одобрено учешће. 

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 учествовао, односно требао да учествује не постоје 

два степена нижи ранг такмичења, клуб нема право учешћа у званичним такмичењима у наредној сезони, 
али Управни одбор КСС може у оправданим случајевима дозволити клубу учешће у најнижем рангу 

такмичења.  

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, у складу са одлуком Управног одбора КСС. 

 
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 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, 3. и 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; 
8) 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 (статут и дисциплински правилник) 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. 

Дозвола за сезону се издаје годишње и истиче без претходног обавештења на крају такмичарске 
године за коју је издата. 

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. 

Уколико неко питање у вези поступка издавања дозволе за сезону или контроле испуњености 

прописаних услови није уређено овим Правилником или одлукама Управног одбора у складу са овим 
Правилником, Комисија за издавање дозвола за сезону може спровести поступак издавања дозволе за 

сезону или поступак контроле на начин који сматра сврсисходним ради утврђивања испуњености услова 
прописаних законом и овим Правилником за одобрење учешћа у одређеном такмичењу, под условом да је 

у свим стадијумима поступка клубу дата могућност да се изјасни и поднесе доказе за своје наводе. 
Уколико је право издавања дозвола за сезону пренето на организацију из члана 25. става 1. овог 

Правилника, Комисија за издавање дозвола за сезону КСС и Комисија за издавање дозволе за сезону 

организације на коју је пренето право издавања дозволе за сезону одржавају пре почетка поступка 
издавања дозволе за сезону, а по потреби и касније, заједничку седницу на којој разматрају уједначавање 

праксе издавања дозвола за сезону. Заједничку седницу сазива председник Комисије за издавање дозвола 
за сезону КСС. 

 

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 (по правилу 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, с тим да Управни одбор може у оправданим случајевима тај рок и продужити. 
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, с тим да Управни 



одбор може у оправданим случајевима тај рок и продужити. 

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. 
У случају из члана 36. став 1. овог Правилника 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. 

Сви рокови у процесу издавања дозвола за сезону  рачунају се на следећи начин:  
a) Кад је рок одређен по данима, дан у који је достава или саопштење извршено не урачунава се 

у рок, већ се за почетак рока узима први следећи дан; 

b) Почетак и ток рокова не спречавају недеље и дани државних празника. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче првог следећег радног дана;  

c) Поднесак је поднесен у року, ако је пре него што рок истекне стигао у седиште КСС. Кад је 
поднесак упућен поштом препоручено, дан предаје пошти сматра се као дан предаје КСС.  

Комисија за издавање дозвола за сезону писане документе доставља клубовима подносиоцима 
захтева путем телефакса, електронске поште (на званичну мејл пошту клуба),  или поште (на званичну 

адресу клуба). 

 
Члан 52. 

Комисија за издавање дозвола за сезону КСС може утврдити и објавити на интернет страници КСС 
обрасце, упитнике и другу документацију коју клубови треба да попуне и предају уз подношење захтева за 

издавање дозволе за сезону. 

Управни одбор КСС може одлучити да се документација из става 1. овог члана користи и у 
поступку одобравања пријаве за учешће у такмичењима. 

Након поступка издавања дозвола за сезону 2019/2020 према овом Правилнику, подносилац 
захтева за издавање дозволе за сезону не треба да уз захтев достави и претходно достављене програме, 

планове, процедуре и општа акта, утврђене овим Правилником, већ само изјаву којом потврђује да у 
међувремену у није било никаквих измена и допуна у одређеним актима, осим ако је важност аката 

истекла. 

 
Члан 53. 

По пријему документације, Комисија за издавање дозвола за сезону проверава да ли је подносилац 
захтева поднео комплетну документацију и да ли је 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 и у електронском облику, заједно са утврђеном 
пратећом документацијом којом се доказује испуњеност прописаних услова.  

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.  
Изузетно од претходног става, Комисија за издавање дозволе за сезону може у случају када клуб 

не испуњава услове који не доводе у питање регуларност такмичења, финансијски  фер плеј учесника у 
такмичењу и безбедност одигравања утакмица  донети одлуку о одобравању издавања дозволе за сезону 

уз изрицање клубу новчане казне у висини од 2000 до 6000 бодова. 

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 који мора садржати најмање следећа 
подручја: циљеви и стратегија развоја млађих категорија; организација рада са млађим категоријама (нпр. 

школа кошарке), укључујући: организациону шему, тела управљања, однос с клубом, екипе млађих 
категорија, итд.; број, врста и потребне квалификације лица која раде у клубу с млађим категоријама; 

инфраструктура намењења раду са млађим категоријама (објекти за тренирање и утакмице и др.); извори 

финансирања рада са млађим категоријама; програми кошаркашке обуке за различите узрасте млађих 
категорија; образовни програми (правила кошаркашке игре, анти-допинг, интегритет, антирасизам); 

здравствена брига о играчима млађих категорија; време важења програма (најмање три године, а највише 
пет година); начин обезбеђења да сви играчи млађих категорија у клубу имају могућност обавезног 

школовања у складу са законом, као и осигурања да сви играчи укључени у екипе млађих категорија имају 

могућност наставка школовања;; 
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 и лиценцирани са 

правом наступа у такмичењу, 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. 
Комисија за издавање дозвола за сезону може клубу одобрити издавање дозволе за сезону иако у 

тренутку одлучивања о поднетом захтеву нису испуњени сви услови из става 1. тач. 5) и 6) овог члана,  с 

тим да ће се клуб у одлуци обавезати да до рока утврђеног одлуком Комисије, који најдуже може бити 



одређен до почетка такмичарске сезоне, достави Комисији доказе о испуњености услова који недостају. 

Уколико клуб не достави доказа у остављеном року да је отклонио недостатке, Комисија ће донети одлуку 
о одузимању дозволе за сезону. 

 
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, односно са одговарајућом дозволом у складу са Законом о приватном обезбеђењу 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; 

једног клупског физиотерапеута, ако се клуб такмичи у 1.МЛС или 1. ЖЛС; 

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. 

 
Члан 61. 

Клуб испуњава посебне правне  услове уколико: 



1) 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.  

2) 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; 
3) припада удружењу, односно организацији на коју је пренето право вођења такмичења, из 

члана 25. став 1. овог Правилника; 

4) су статут, односно оснивачки акт клуба у складу са законом и општим актима КСС; 
5) су испуњени други правни услови утврђени одговарајућим пропозицијама такмичења. 

 
Члан 62. 

Клуб испуњава посебне финансијске  услове уколико: 
1) 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; 
2) има освојен годишњи финансијски извештај, у складу са законом; 

3) има извештај овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских 
извештаја; 

4) на дан подношења захтева за издавање дозволе за сезону нема доспелих а неизмирених 

обавеза према: КСС и РКС;  
5) 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 надлежним пореским органима и органима социјалног 
осигурања;  

6) 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; 

7) 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; 

8) 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, или је прекршио било коју од својих обавеза 

из овог Правилника 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. 

Комисија за издавање дозволе за сезону може уместо одлуке о одузимању дозволе за сезону из 
става 2. овог члана донети одлуку о изрицању новчане казне клубу у висини од 2000 до 6000 бодова ако 

се неиспуњеношћу одређеног услова не доводи у питање регуларност такмичења, финансијски фер плеј 
учесника у такмичењу и безбедност одржавања утакмица, или је у питању кршење других обавеза из овог 

Правилника. 
На одлуку Комисије за издавање дозволе за сезону о одузимању дозволе за сезону, односно 

новчаном кажњавању из става 4. овог члана 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. 

Клуб који је добио дозволу за сезону обавезан је да обавести Комисију за издавање дозвола за 
сезону о свим променама елемената из услова за издавање дозволе за сезону, у року од 10 дана од дана 

настале промене. 
 

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. 
 


