
На основу члана 45. тачка 2. Статута Кошаркашког савеза Србије од 26.01.2017. 
и 12.04.2017. године, Скупштина Кошаркашког савеза Србије донела је на седници од 
24. фебруара 2019. године 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

У Правилнику о такмичењу Кошаркашког савеза Србије од 22.12.2017. и 
20.06.2018. године у члану 3. мења се табела и гласи: 

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРИ 

3.МРЛ 2.МРЛ 1.МРЛ 2.МЛС 1.МЛС 

КС ВОЈВОДИНА 
БАЧКА 

ОКС НОВИ САД 
ОКС СУБОТИЦА 

ОКС СОМБОР 

1 
СЕВЕР 1 

12 
клубова 

(1/2) 
СЕВЕР 
12 

клубова 

(1/2) 

2.МЛС 

14 
клубова 

(2/4) 

1.МЛС 

18 клубова 

I степен:  
КЛС - 14 

клубова (-
/2) 

II степен:  

Супер лига - 
12 клубова 

III степен:  
Плеј оф – 4 

клуба 
 

КС ВОЈВОДИНА  
БАНАТ СЕВЕР 

ОКС ЗРЕЊАНИН 
ОКС КИКИНДА 

1 

КС ВОЈВОДИНА 

БАНАТ ЈУГ 
ОКС ПАНЧЕВО 1 

СЕВЕР 2 
12 

клубова 

(1/2) 
КС ВОЈВОДИНА 

СРЕМ 
ОКС СРЕМ 1 

КС БЕОГРАД КС БЕОГРАД 2 

ЦЕНТАР 
12 

клубова 

(2/2) 

ЦЕНТАР 
12 

клубова 

(1/2) 

РКС ЗАПАДНА 
СРБИЈА 

ОКС МАЧВАНСКИ 
ОКС 

КОЛУБАРСКИ 
ОКС МОРАВИЧКИ 

ОКС 

ЗЛАТИБОРСКИ 

2 

ЗАПАД 1 

12 
клубова 

(1/2) 

ЗАПАД 

14 

клубова 
(1/2) 

 
 

 

РКС ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА 

ОКС 
ШУМАДИЈСКИ 

ОКС 
ПОМОРАВСКИ 

ОКС РАСИНСКИ 

ОКС 
БРАНИЧЕВСКИ 

ОКС 
ПОДУНАВСКИ 

1 ЗАПАД 2 

12 
клубова 

(1/2) 

РКС РАШКО 

КОСОВСКИ 

МЕТОХИЈСКИ 

ОКС РАШКИ 
ОКС КИМ 

1 

ТКС ИСТОЧНА 

СРБИЈА 

ОКС НИШАВСКИ 
ОКС ПИРОТСКИ 

ОКС ЗАЈЕЧАРСКИ 
ОКС БОРСКИ 

1 
ИСТОК 

12 
клубова 

(2/2) 

ИСТОК 

12 
клубова 

(1/2) РКС ЈУЖНА 

СРБИЈА 

ОКС 
ЈАБЛАНИЧКИ 

ОКС ПЧИЊСКИ 
ОКС ТОПЛИЧКИ 

1 

 
 
 



Члан 2. 
У члану 4. став 1. мења се табела и гласи: 

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРКЕ 

2.ЖРЛ 1.ЖРЛ 2.ЖЛС 1.ЖЛС 

КС ВОЈВОДИНА СЕВЕР 

14 клубова 
(2/2) 

2.ЖЛС 

12 клубова 
(2/2) 

1.ЖЛС 

10 клубова 
(-/2) 

КС БЕОГРАД 

РКС ЗАПАДНА 

СРБИЈА 

ЈУГ 

14 клубова 
(2/2) 

РКС ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА 

РКС РАШКО 
КОСОВСКИ 

МЕТОХИЈСКИ 

РКС ИСТОЧНА 

СРБИЈА 

РКС ЈУЖНА СРБИЈА 

 
Члан 3. 

 У члану 9. став 8. мења се и гласи: 
 „Такмичење се у свакој групи која обухвата један или два РКС игра по 
двоструком бод систему као јединствена лига од дванаест (12) клубова. 
 После става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 
 „Такмичење се у свакој групи која обухвата три или више РКС игра по 
двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14) клубова.“ 
 Постојећи ст. 9. и 10. постају ст. 10. и 11. 
 Постојећи став 11. брише се. 
 

Члан 4. 
 У члану 16. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„КУП такмичење је обавезно такмичење за клубове 2.МЛС и 1.МРЛ , док клубови 
2.МРЛ и 3.МРЛ и 1.МЛС се могу пријавити. 

Клуб који у складу са ставом 3. овог члана има обавезу играња у КУП такмичењу 
а не игра КУП такмичење, чини дисциплински прекршај за који ће му се изрећи 
новчана казна од 600 бодова од стране комесара такмичења.“ 

Постојећи ст. 3-8. постају ст. 5-10. 
У постојећем ставу 3. речи: „РАДИВОЈА КОРАЋА“ мењају се речима: „РАДИВОЈ 

КОРАЋ“. 
 

Члан 5. 
У члану 17. став 2. мења се и гласи: 
„Пропозицијама КУП такмичења КСС за сениорке и другим актима које усваја 

Управни одбор КСС, најкасније 40 дана пре почетка такмичења, ближе се уређују сва 
питања у вези учесника такмичења, броја играча који се могу пријавити и могу бити 
у саставу екипе на такмичењу, организације такмичења, вођења такмичења, 
обавезног учешћа у такмичењу и квалификовања за одређени степен такмичења.“ 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Клуб који у складу са пропозицијама КУП такмичења има обавезу играња у КУП 

такмичењу а не игра КУП такмичење, чини дисциплински прекршај за који ће му се 
изрећи новчана казна од 600 бодова од стране комесара такмичења.“ 

Постојећи ст. 3-5. и 7-10. бришу се. 



Постојећи став 6. постаје став 4. 
 

Члан 6. 
У члану 19. друга табела се мења и гласи: 

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

РКС КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА КСС 
ФИНАЛНИ МК 

ТУРНИР 

КС ВОЈВОДИНА 

12 екипа 8 екипа 

КС БЕОГРАД 

РКС ЗАПАДНА СРБИЈА 

РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 

РКС РАШКО КОСОВСКО 
МЕТОХИЈСКИ 

РКС ИСТОЧНА СРБИЈА 

РКС ЈУЖНА СРБИЈА 

 
Члан 7. 

У члану 33. став 4. после речи: „такмичењу“ ставља се запета и додају речи: 
„коме је одобрена пријава за учешће у такмичењу, односно захтев за издавање 
дозволе за сезону у складу са овим Правилником,“. 

 
Члан 8. 

У члану 36. став 1. мења се и гласи: 
„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.“ 

У ставу 2. испред речи: „у следећој“ додају се речи: „ или му је одбијена пријава 
за учешће у такмичењу, односно захтев за издавање дозволе за сезону,“ а на крају се 
уместо тачке ставља запета и додају речи: „односно од оног од којег му није одобрено 
учешће“. 

У члану 36. став 4. на крају се уместо тачке ставља запета и додају речи: „али 
Управни одбор КСС може у оправданим случајевима дозволити клубу учешће у 
најнижем рангу такмичења.“ 

У ставу 5. на крају се уместо тачке ставља запета и додају речи: „у складу са 
одлуком Управног одбора КСС“. 
 

Члан 9. 
У члану 37. став 4. мења се и гласи: 
„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. 

 
Члан 10. 

У члану 43. тачка 4) после речи: „акта“ додају се у загради речи: „статут и 
дисциплински правилник“. 

 
Члан 11. 

У члану 47. став 3. мења се и гласи: 
„Дозвола за сезону се издаје годишње и истиче без претходног обавештења на 

крају такмичарске године за коју је издата.“ 
 

Члан 12. 
 У члану 49. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

„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 13. 
У члану 51. став 1. реч: „најкасније“ мења се речима: „по правилу“. 
У ставу 2. после речи: „сезону“ ставља се запета и додају речи: „с тим да 

Управни одбор може у оправданим случајевима тај рок и продужити“. 
У ставу 3. после речи: „јуна“ ставља се запета и додају речи: „с тим да Управни 

одбор може у оправданим случајевима тај рок и продужити“. 
Став 7. мења се и гласи: 
„У случају из члана 36. став 1. овог Правилника сви учесници у процесу 

издавања дозвола за сезону поступају по хитном поступку.  
У ставу 8. уместо тачке после броја 2 ставља се запета и додаје број 3. 
После става 8. додаје се нови ст. 9. и 10. који гласе: 
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 14. 

Члан 52. мења се и гласи: 
„Комисија за издавање дозвола за сезону КСС може утврдити и објавити на 

интернет страници КСС обрасце, упитнике и другу документацију коју клубови треба 
да 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 15. 

У члану 55. став 1. после речи: „сезону“ додају се речи: „и у електронском 
облику, заједно са утврђеном пратећом документацијом којом се доказује испуњеност 
прописаних услова“. 
 

Члан 16. 
У члану 56. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„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.“ 

Постојећи ст. 4-6. постају ст. 5-7. 
 

Члан 17. 
У члану 58. став 1. тачка 2) речи: „одобрен од стране Стручног савета КСС, у 

складу са критеријумима које утврђује Управни одбор КСС“ мењају се речима: „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;„. 

У ставу 1. тачка 5) после речи: „регистровани“ додају се речи: „и лиценцирани 



са правом наступа у такмичењу,“ 
После става 2. додаје се став 3.  који гласи: 
„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 18. 
У члану 60. став 1. тачка 2) после речи: „спортским звањем“ ставља се запета 

и додају речи: „односно са одговарајућом дозволом у складу са Законом о приватном 
обезбеђењу,“, а на крају се уместо тачке ставља тачка запета и додају речи: „једног 
клупског физиотерапеута, ако се клуб такмичи у 1.МЛС или 1. ЖЛС.“  

 
Члан 19. 

У члану 63. став 3. после речи: „добијање дозволе за сезону“ додају се речи: 
„или је прекршио било коју од својих обавеза из овог Правилника“.  

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„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.“ 

У постојећем ставу 4, који постаје став 5, пре речи: „може“ ставља се запета и 
додају речи: „односно новчаном кажњавању из става 4. овог члана“. 

Постојећи став 5. постаје став 6. 
После става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 
„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.“ 

 
Члан 20. 

У члану 70. став 2. речи: „2. и 3.“ мењају се речима: „2-4. и 6.“ 
 

Члан 21. 
У члану 71. став 1. тачка 5. алинеја 22. после речи: „посетиоцима“ ставља се 

запета и додају речи: „која садрже минимално следеће информације: о праву 
приступа; одлагању или прекиду утакмице; опис забрана и казни; ограничења у вези 
алкохола, пиротехничких средстава, застава, транспарената и др.; правила о седењу; 
разлози за удаљење из спортског објекта; евентуална посебна упутства;“. 

 
Члан 22. 

У члану 74. став 1. број: „70“ мења се бројем: „71“. 
 

Члан 23. 
У члану 75. став 1. број: „73“ мења се бројем: „74“. 

Члан 24. 



У члану 76. став 1. број: „74“ меса се бројем: „75“. 
 

Члан 25. 
У члану 105. додаје се став 6. који гласи: 
„Пропозицијама такмичења може се утврдити и блажа казна од оне утврђене у 

ставу 1. овог члана за кршење обавеза утврђених пропозицијама такмичење којима 
се не угрожава безбедност учесника такмичења.“ 
 

Члан 26. 
У члану 109. став 1. после речи: „сезону“ ставља се запета и додају речи: „ или 

поступка контрола из члана 63. овог Правилника,“. 
 

Члан 27. 
Овлашћује се Управни одбор КСС да утврди пречишћен текст Правилника о 

такмичењу КСС. 
 

Члан 28. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници КСС. 
       Председник Скупштине КСС 
       Мр.Драган Гачић, с..р. 

 


