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На основу члана 40. став 3 и члана 55. став 3. тачка 1), а у вези члана 98. став 3. Закона о спорту
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/16), и члана 45 став 1 тачка 1 Статута Кошаркашког савеза Србије,
Скупштина Кошаркашког савеза Србије је на седници 14.12.2020.године усвојила:

С T А T У Т
КОШАРКАШКОГ
САВЕЗА

СРБИЈЕ

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ:
1.
2.
3.
4.

КСС – Кошаркашки савез Србије
РСК – Регионални кошаркашки савез
ФИБА – Међународна кошаркашка организација
СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – Оганизација која се оснива ради обављања спортских
делатности у складу са ЗОС
5. ЗОС – Закон о спорту Републике Србије
6. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТА јесте спортиста који се бави спортском активношћу као
јединим и основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спортисте
у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза
7. ПЕРСПЕКТИВНИ СПОРТИСТА је малолетни спортиста који је на основу остварених спортских
резулатата рангиран, у складу са националном категоризацијом спортиста у категорију
перспективних спортиста
8. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ КЛУБ јесте спортска организација (Клуб) која тај статус има у
складу са спортским правилима или у којој најмање 50% регистровних спортиста сениора
има статус професионалног спортисте у односу на број регистрованих спортиста сениора
регистрованих код надлежног гранског спортског савеза за такмичарску сезону
9. НАДЛЕЖНИ НАЦИОНАЛНИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ јесте национални грански спортски
савез који уређује путем спортских правила обављање спортских активности и спортских
делатности у одређеној грани спорта у складу са овим ЗОС
10. НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ јесте спортско такмичење које се организује за
територију РС од стране КСС у складу са ЗОС и спортским правилима
11. ПРОФЕСИОНАЛНО СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ јесте спортско такмичење које тај статус има у
складу са спортским правилима КСС и у којем се у складу са ЗОС и спортским правилима
КСС такмичи најмање 75% професионалних спортиста, осим ако је правилима надлежног
међународног спортског савеза другачије одређено
12. ПРОФЕСИОНАЛНА СПОРТСКА ЛИГА јесте највише национално професионално спортско
такмичење (отвореног или затвореног типа) спортских организација, односно спортских
екипа спортских организација, огранизованих као привредна друштва, које се такмиче једне
против других по унапред утврђеном распореду и спортским правилима
13. СПОРТСКА ПРАВИЛА – јесу правила утврђена општим актима КСС, којим се уређује
обављање спортских активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева
14. ОКС – Олимпијски Комитет Србије.
15. ССА ОКС – Стална спортска арбитража Олимпијског Комитета Србије
16. БАТ – Међународни Арбитражни суд у Лозани.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Кошаркашки савез Србије (у даљем тексту КСС) је надлежни национални грански спортски савез
организација у области кошарке које делују на територији Републике Србије.
Члан 2.
КСС је организован у складу са Законом о спорту Републике Србије, и правилима Међународне
кошаркашке федерације (ФИБА), Статутом Олимпијског Комитета Србије и нормативним актима КСС.
Као национални грански спортски савез, КСС је искључиво надлежан да путем спортских
правила и нормативних аката уређује обављање спортских активности и спортских делатности у
области кошарке на територији Републике Србије и то за дисциплине Мушка кошарка, Женска
кошарка, 3 x 3 и Е-спорт кошарке.
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Члан 3.
Удруживањем и деловањем у организацијама у области кошарке и то у дисциплинама Мушка
кошарка, Женска кошарка, 3 x 3 и Е-спорт кошарке, играчи-це, тренери, судије, спортски стручњаци и
друга лица која се баве кошарком, остварују заједничке циљеве на развоју кошарке, а у складу са
Законом о спорту, овим Статутом, спортским правилима КСС и правилима ФИБА и Статутом ОКС.
На сва лица из претходног става, спортска правила КСС непосредно се примењују, осим ако
нису у супротности са ЗОС.
1. Назив и седиште
Члан 4.
Пун назив КСС је: Кошаркашки савез Србије.
Скраћени назив је: КСС.
Назив КСС у међународној комуникацији је: Basketball Federation of Serbia.
Седиште КСС је у Београду, Улица Сазонова 83.
2. Подручје активности

КСС обавља
Републике Србије.

активности

на

Члан 5.
остваривању статутарних

циљева

на

целој територији

3. Правни статус
Члан 6.
КСС је правно лице са правима и обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим
Статутом.
КСС одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
4. Знак, застава и печат

•

•
•
•

Члан 7.
КСС има:
знак који је кружног облика, у бојама националне заставе, црвено-плави са белим линијама,
које асоцирају на кошаркашку лопту, са белим ћириличним натписом КСС.
- КСС има и варијанату са латиничним натписом КСС. Црно-бела варијанта знака је црне
или сиве боје са провидним линијама и натписом КСС.
- знак се примењује у складу са израђеном основном графичком књигом стандарда.
Графички изглед знака КСС утврђује Управни одбор КСС.
заставу беле боје са знаком КСС у средини, уместо скраћенице КСС у знаку, на застави у
доњем делу исписана су велика ћирилична слова КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ плаве боје.
печат који је кружног облика са црно-белом варијантом логотипа на средини и кружним
ћириличним натписом Кошаркашки савез Србије у горњем делу, а у доњем Београд.
штамбиљ је правоугаоног облика величине 5 x 2,5 cm, са исписаним текстом за деловодни
протокол.

5. Чланство у другим организацијама
Члан 8.
КСС је члан Олимпијског комитета Србије (ОКС).
КСС је члан ФИБА.
КСС може да се учлани и у друге одговарајуће националне и међународне организације од
значаја за остваривање циљева КСС.
О учлањивању КСС у друге организације Одлуку доноси Скупштина КСС (у даљем тексту
Скупштина).
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6.Заступање и представљање
Члан 9.
КСС представља и заступа Председник КСС (у даљем тексту Председник).
КСС заступа и Генерални секретар КСС (у даљем тексту Генерални секретар) у оквиру
овлашћења добијених од стране Управног одбора КСС (у даљем тексту УО).
7. Политички статус, забрана дискриминације, регистровање и профит
Члан 10.
КСС је неполитичка и нестраначка организација.
КСС забрањује сваки вид дискриминације.
КСС је регистрован у надлежном регистру у Агенцији за привредне регистре.
Члан 11.
КСС је недобитна организација.
Финансијска и материјална средства КСС могу се користити искључиво за остваривање циљева
и задатака КСС дефинисаних овим Статутом.
КСС има динарски и девизни рачун и преко њих послује самостално преко овлашћене пословне
банке.
II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КСС
1. Циљеви
Члан 12.
Циљеви КСС су да:
1) унапређује, развија и пружа подршку кошаркашком спорту у Републици Србији;
2) уређује обављања кошаркашких спортских активности и делатности путем спортских
правила на територији Србије и контролише њихово спровођење;
3) организује и води национална спортска такмичења и контролише да се на територији
Србије спортска такмичења организују и спроводе на основу спортских резултата;
4) поштује правила равноправности учесника у спорту;
5) поштује правила допинга;
6) репрезентује национални кошаркашки спорта на међународном такмичењима и у
међународним спортским савезима.
2. Задаци
Задаци КСС су да:
1) нормативно уређује и организује кошаркашки спорт;
2) нормативно уређује права и дужности сваког члана КСС;
3) организује кошаркашке утакмице репрезентације Србије;
4) ствара услове за финансирање репрезентативних селекција;
5) води евиденцију чланова, спортиста, личних података спортиста и спречава злоупотребу
истих;
6) доноси програм развоја и годишње програме;
7) врши заштиту података и обавезно чува податке 10 година у складу са ЗОС;
3. Садржај активности
Члан 13.
КСС своје циљеве и задатке остварује кроз следеће активности:
1. Доношење програма развоја за 4 године;
2 . Подношење предлога годишњих програма Олимпијском комитету Србије;
3 . Подношење предлога годишњег програма давања стипендија за спортско усавршавање
врхунских спортиста аматера, националних признања за посебан допринос развоју и
афирмацији кошарке, доделе награда и новчане помоћи врхунским спортистима и
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организације кампова за перспективне спортисте;
4 . стварање услова за постизање врхунских спортских резултата;
5 . организовање кошаркашких спортских манифестација и такмичења;
6. учешће у кошаркашким спортским манифестацијама и такмичењима у земљи и
иностранству;
7. представљање и репрезентовање кошаркашког спорта националног и клупског у ФИБА и
другим надлежним међународним спортским савезима и организацијама и на такмичењима
које они организују;
8. старање о националним кошаркашким репрезентацијама;
9. перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у
кошаркашком спорту;
10. пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
11. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне
спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу кошарке у Републици Србији;
12. усклађивање активности чланова КСС;
13. предлагање програма чланова КСС за финансирање из јавних прихода;
14. уређивање система кошаркашких спортских такмичења у Републици Србији;
15. уређивање система лиценцирања спортских организација, спортиста, судија, спортских
стручњака и других службених лица за учешће у кошаркашким такмичењима, издавање,
обнављање и одузимање дозволе за рад и учешће у такмичењима;
16. ангажовање у Олимпијском комитету Србије;
17. сарадња са другим организацијама у области спорта у Републици Србији;
18.заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, органима аутономних
покрајина и органима јединица локалне самоуправе;
19. издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за
развој кошарке у Републици Србији;
20. утврђивање спортских правила за обављање спортских активности и делатности у области
кошарке у Републици Србији, у складу са Законом о спорту
21. остваривање међународне спортске сарадње;
22. остваривање сарадње са кошаркашким клубовима и организацијама српске дијаспоре;
23. подршка, помоћ и сарадња са Савезом кошаркаша у колицима Србије;
24.популаризацију кошарке у медијима, образовним институцијама и другим организацијама;
25. предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и
недолично понашање, лажирање спортских резултата);
26. бригу о заштити здравља спортиста;
27.подстицања бављења спортом, посебно жена, деце и омладине, у свом подручју
деловања;
28. подршку школском спорту;
29. усвајањем спортских правила у складу са ЗОС и спортским правилима ФИБА;
30. Давањем мишљења Министарству о постојању интереса за пријем у држављанство
Републике Србије спортисте или спортског стручњака који је страни држављанин.
31. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева КСС;
32. Уређивање система такмичења и вођење такмичења у дисциплинама Мушка кошарка,
Женска кошарка, 3 x 3 и Е-спорт кошарка.
Остваривање циљева КСС ближе се регулише одговарајућим општим и другим актима, које
доносе надлежни органи КСС у складу са овим Статутом.
4. Репрезентација
Члан 14.
КСС је обавезан да ствара услове за успешан рад националних кошаркашких репрезентација с
циљем достојног репрезентовања Републике Србије и српске кошарке.
Спортске организације у области кошарке су дужне да омогуће спортисти који је позван у
репрезентацију учешће у националној кошаркашкој репрезентацији, а у складу са спортским
правилима КСС.
КСС је у обавези да закључи Уговор о осигурању спортиста од последица несретног случаја за
време обављања спортске активности приликом наступа за Репрезентацију Србије на основу
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утврђеног рангирања спортиста и спортских стручњака, у складу са ЗОС, осим ако су осигурани у
клубу у складу са чланом 21 ЗОС.
За репрезентацију Србије може да учествује спортиста или стручњак коме је утврђена
здравствена способност, у складу са Законом.
Члан 15.
Чланови репрезентације морају имати спортске и одговарајуће моралне квалитете. Изабрани
репрезентативац дужан је да испуњава све обавезе према репрезентацији.
Односи, обавезе, права и дужности чланова репрезентације регулишу се Кодексом о правима
и обавезама чланова КСС према репрезентацији Србије.
5. Такмичења
Члан 16.
КСС је организатор или покровитељ свих кошаркашких спортских такмичења на територији
Републике Србије и води систем такмичења на територији Републике Србије за дисциплине Мушка
кошарка, Женска кошарка, 3 x 3 и Е-спорт кошарка.
У остваривању својих циљева везаних за вођење такмичења, КСС може 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.
КСС и удружење, односно организација из става 2. овог члана регулишу међусобне односе
Споразумом или Уговором.
КСС утврђује правила, спортска правила и услове за организовање свих кошаркашких
спортских такмичења на нивоу Републике Србије и учешће на њима, за све категорије, ако овим
Статутом није другачије одређено.
КСС даје сагласност за учешће клубова у међународним кошаркашким такмичењима.
Члан 17.
Спортска организација у области кошарке може да учествује у кошаркашким такмичењима на
територији Републике Србије:
• уколико је активан члан КСС;
• уколико се на основу спортских резултата квалификовала за наступ у одређеном рангу
такмичења;
• уколико има регистрован односно лиценциран потребан број играча и тренера и
• уколико испуњава друге услове прописане ЗОС и правилима КСС.
Спортска организација је дужна да усклади своја нормативна акта са ЗОС и Статутом КСС.
Надлежни орган КСС утврђује испуњеност услова из става 1. овог члана пре почетка сваке
такмичарске сезоне и о томе доноси одговарајућу одлуку.
III СТРУЧНИ РАД
Члан 18.
Стручни рад у КСС обављају спортски стручњаци, који имају дозволу за раду у складу са
Законом и правилима КСС.
Члан 19.
Највиша спортска звања из номенклатуре спортских занимања коју утврђује надлежни
Министар, могу да стекну само спортски стручњаци који имају прописано образовање у складу са
Законом о спорту.
Члан 20.
Стручно – васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће Више или Високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су поред
основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом у складу са
ЗОС. Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота.
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IV ЧЛАНОВИ И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА КСС
1. Чланови
Члан 21.
Чланови КСС су спортске организације и кошаркашка удружења. КСС остварује надлежности
утврђене законом и за Параолимпијски кошаркашки савез, и друге организације у области кошарке
који су организовани у складу са Законом о спорту.
Спортске организације морају да испуњавају услове и ограничења која су предвиђена ЗОС
(члан 33 до 36).
Кошаркашке спортске организације су посебна категорија чланства КСС у односу на
кошаркашка удружења.
КСС води Књигу чланова.
Члан 22.
Захтев за учлањење у КСС подноси се Управном одбору КСС (УО КСС), преко Комисије за
такмичење КСС. Уз захтев за учлањење се прилаже:
1. одлука надлежног органа чланице о приступању;
2. фотокопија статута;
3. фотокопија решења о упису у регистар који се води код надлежног органа (А.П.Р.);
4. име и презиме особе или особа које су овлашћене за заступање;
5. доказ о плаћеној чланарини.
Одлуку о учлањењу нових чланова доноси УО КСС на предлог Комисије за такмичење КСС.
Члан 23.
Чланство у КСС престаје:
1. на захтев самог члана;
2. одлуком надлежног органа члана о престанку деловања;
3. одлуком УО КСС, ако члан и поред упозорења делује супротно закону или Статуту КСС и
континуирано не извршава одлуке органа КСС;
4. фактичким престанком деловања;
5. уколико не учествује у такмичењима и активностима КСС 2 године;
6. не плаћа чланарину.
Престанак чланства констатује УО КСС, на предлог Комисије за такмичење КСС.
1.1. Права и обавезе чланова
Члан 24.
Чланови КСС имају следећа права и обавезе:
1. да у складу са одредбама овог Статута бирају своје представнике у органе КСС;
2. да непосредно или преко својих представника учествују у доношењу одлука у КСС;
3. да спроводе активности којима се остварују циљеви КСС;
4. да спроводе одлуке и закључке органа КСС;
5. да плаћају чланарину у складу са одредбама овог Статута и одлукама
Скупштине;
6. да остварују друга права и извршавају обавезе које су у вези са остваривањем циљева и
задатака КСС;
7. да сарађују са другим члановима КСС и у односима са њима поштују спортске и етичке
принципе;
8. да извршавају правноснажне одлуке органа КСС;
9. да чувају углед КСС;
10. да без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана усвајања односно
доношења одлуке, обавесте КСС о изменама свог статута и избору лица овлашћеног за
заступање.
Члан 25.
Права и обавезе чланова КСС, уређена су спортским правилима КСС.
Спортска правила усваја КСС у складу са ЗОС.
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На права, обавезе малолетних спортиста примењују се одредбе ЗОС. Спортским правилима КСС
ближе се уређују уговори о стипендирању, трансферима, осигурању, утврђивању здравствене
способности за такмичење малолетних спортиста, као и остала питања од значаја за њихов положај,
права и обавезе.
Члан 26.
Кошаркашки клубови могу учествовати на међународним спортским приредбама и регионалним
лигама само уз претходну сагласност КСС.
Члан 27.
Спортске организације, организације у области кошарке и кошаркашка удружења своја права и
обавезе остварују кроз рад органа КСС, а у складу са Статутом и спортским правилима КСС, својим
статутима, односно правилницима, који морају бити у складу са Статутом и спортским правилима КСС.
Чланови органа КСС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако
такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. На поступак утврђивања одговорности, рокове,
висину одштете и друга питања у вези с одговорношћу за штету сходно се примењују одредбе ЗОС.
1.2. Књига чланова и друге евиденције
Члан 28.
КСС и његови чланови воде евиденције својих чланова путем Књиге чланова која се води у
складу са ЗОС и Правилником о Књизи чланова.
Приликом вођења евиденција из претходног става као и других збирки података и приликом
издавања или подношења докумената од стране КСС и чланова КСС, остварује се заштита података о
личности и приватности у складу с одредбама ЗОС и закона којим се уређује заштита података о
личности.
1.3. Дисциплинска одговорност чланова и других лица
Члан 29.
Чланови и лица у ингеренцији КСС која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и
другим општим актима КСС, одлукама органа или овлашћених лица КСС, или повреде углед КСС
или кошаркашког спорта, могу дисциплински одговарати и бити кажњена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опоменом;
Суспензијом;
Новчаном казном;
Одузимањем лиценце;
Забраном наступа на такмичењима и манифестацијама;
Забраном организовања, односно одржавања такмичења и манифестација;
Забраном обављања дужности у кошаркашком спорту;
Искључењем из КСС;
Забраном регистрације играча.

Скупштина ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински
поступак Дисциплинским правилником КСС, у складу са овим Статутом.
1.4. Кошаркашка удружења

-

Члан 30.
Кошаркашка удружења у смислу овог Статута су:
удружење кошаркаша;
удружење кошаркашица:;
удружење клубова Прве мушке лиге Србије;
удружење клубова Прве женске лиге Србије;
удружење кошаркашких тренера Србије;
удружење кошаркашких судија Србије.
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Члан 31.
Удружења своја права и обавезе остварују кроз рад органа КСС а у складу са Статутом КСС
и својим статутима, односно правилницима, који морају бити у складу са Статутом КСС и ЗОС.
2. Територијална организација
2.1. Окружни кошаркашки савези
Члан 32.
Окружни кошаркашки савези (у даљем тексту ОКС) су облици удруживања кошаркашких
клубова и удружења на територијалном принципу у оквиру КСС.
ОКС оснивају клубови са њихове територије и кроз њихов рад своје активности и права
остварују и остали чланови кошаркашке организације.
Територија коју обухвата сваки ОКС истоветна је са територијално-политичком поделом
Републике Србије на Округе.
Члан 33.
Унутрашња организација ОКС-а уређује се Статутом ОКС-а, који мора бити у сагласности са
Статутом Регионалног кошаркашког савеза (у даљем тексту РКС) и општим актима КСС.
ОКС своје активности остварују удружени у РКС.
2.2. Регионални кошаркашки савези
Члан 34.
РКС су територијални кошаркашки савези.
РКС оснивају кошаркашки клубови и/или Окружни Кошаркашки савези са територије РКС.
РКС су саставни географски делови јединствене кошаркашке организације Србије.
Мапа граница РКС, са седиштима регионалних канцеларија, саставни је део овог Статута.
РКС имају једну или више регионалних канцеларија, чијим радом руководи Секретар кога
именују органи РКС, уз сагласност УО КСС, и који не може бити члан органа или радних тела РКС.
Члан 35.
Регионални кошаркашки савези КСС су: Кошаркашки савез Војводине, Кошаркашки савез
Београда, Регионални кошаркашки савез Централне Србије, Регионални кошаркашки савез Западне
Србије, Регионални кошаркашки савез Источне Србије, Регионални кошаркашки савез Јужне Србије
и Регионални кошаркашки савез Рашко-Косовско Метохијски.
Седишта регионалних савеза су у Новом Саду, Београду, Крагујевцу, Чачку, Нишу, Лесковцу
и Краљеву.
Члан 36.
РКС преко својих органа могу у сарадњи са ОКС и КСС да:
1. организују и спроводе сва такмичења на нивоу РКС поверена од стране КСС;
2. у складу са одлукама надлежних органа КСС, региструју играче у оквиру РКС;
3. прате и брину о унапређењу судијског и тренерског кадра на територији РКС;
4. у складу са програмом рада КСС, одлукама Стручног савета и тренерских повереника
организују контролне тренинге селекција кошаркаша млађих категорија на територији
РКС;
5. информишу чланове КСС о активностима органа РКС;
6. организује стручне и друге активности у оквиру РКС као што су кампови, стручни семинари
(за тренере и судије) и слично;
7. утврђују своју унутрашњу организацију;
8. бирају своје делегате у Скупштину КСС;
9. именују свог кандидата за члана УО КСС;
10.обављају и друге послове које им, у складу са Статутом, повери УО КСС.
Члан 37.
Унутар РКС могу да постоје и друге форме територијалног организовања, којима РКС могу
поверити извршавање појединих послова из свог делокруга.
Статус и делокруг рада ових савеза уређују се статутом РКС који мора бити у сагласности са
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Статутом и другим општим актима КСС.
Члан 38.
РКС су дужни да редовно информишу УО КСС, Генералног секретара и Координатора за РКС о
својим активностима и да на њихов захтев поднесу извештај о раду.
Члан 39.
У случају када оцени да су одлукама органа РКС повређени Статут К С С или други општи
акти КСС, односно да су повређена права чланова КСС, УО КСС може такву одлуку поништити
или преиначити.
Уколико органи РКС не обављају своје дужности у складу са Статутом и другим општим актима
КСС и РКС, УО КСС на предлог Генералног секретара може послове из надлежности РКС привремено
пренети у делокруг других органа КСС.
РКС припада чланарина коју плаћају чланови КСС са територије регионалних савеза и то:
1. цео износ чланарине клубова последња три ранга мушког такмичења и последњег ранга
женског такмичења;
2. цео износ чланарине клубова млађих категорија;
3. део чланарине клубова виших лига у висини коју утврди Скупштина;
4. део чланарине других чланова КСС у висини коју утврди Скупштина.
Одлуком Скупштине КСС, РКС могу бити додељена и средства из других извора КСС.
Члан 40.
УО КСС на предлог Генералног секретара именује Координатора за РКС.
Координатор се брине за статутаран и ефикасан рад свих РКС и овлашћен је да врши
контролу рада органа РКС и Генералном секретару и УО КСС предлаже мере према РКС у складу
са овим Статутом.
Члан 41.
УО КСС може својим одлукама ближе уређивати поједина питања организације и рада РКС.
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА КСС
Члан 42.
КСС управљају његови чланови преко својих представника у органима КСС.
Органи КСС су:
1. Скупштина КСС;
2. Управни одбор КСС;
3. Надзорни одбор КСС.
4. Председник КСС;
У случају разрешења од стране Скупштине, било ког органа КСС пре истека мандата, мандат
новоизабраном органу траје до краја периода за који је разрешени орган биран.
1. Скупштина КСС
Члан 43.
Скупштина је највиши орган КСС.
Скупштину сачињавају представници спортских огранизација и кошаркашких удружења.
Спортске организације бирају своје представнике у Скупштини КСС преко Скупштина РКС које
врше функцију изборних тела, тако што се у РКС који имају више од 15 (петнаест) регистрованих
такмичарских клубова бира по један делегат на сваку следећу започету петнаестицу. Делегати
сп орт с ки х ор га н и за ци ја морају да имају пребивалиште на територији РКС на чијој скупштини су
изабрани. Један од делегата спортских организација из Рашко-Косовског Метохијског кошаркашког
савеза обавезно мора да буде с територије Косова и Метохије.
Скупштину чине и по један представник кошаркашких удружења и то:
- у дружења клубова Прве мушке лиге Србије;
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- удружења клубова Прве женске лиге Србије (када се регуструју у складу с важећим
прописима и верификују од стране УО КСС);
- удружења кошаркашких тренера Србије;
- удружења кошаркашких судија Србије;
- удружења кошаркаша (када се регуструју у складу с важећим прописима и верификују од
стране УО КСС) и
- удружења кошаркашица (када се регуструју у складу с важећим прописима и верификују од
стране УО КСС).
Број делегата Скупштине не може да се мења за период од 4 (четири) године колико траје
мандат Скупштине, без обзира на промену броја клубова у РКС или измене у броју и структури
удружења.
Члан 44.
Делегати Скупштине бирају се на период од 4 (четири) године.
Скупштине РКС односно надлежни органи удружења бирају и разрешавају делегате у
Скупштини КСС на начин и по поступку који је утврђен њиховим статутима, односно
правилницима.
Делегати у Скупштини одговорни су за извршавање својих функција РКС, односно удружењу
чији су представници, који их могу опозвати и заменити другим делегатом и пре истека мандата.
Делегату удружења превремено престаје мандат делегата и уколико изгуби својство члана
удружења које представља.
Мандат у Скупштини пре времена престаје и оставком или смрћу делегата.
Права и обавезе које проистичу из чланства у Скупштини везана су за личност делегата.
Није могуће представљање делегата путем пуномоћја.
Члан 45.
Скупштина обавља следеће послове:
1. доноси Статут и Одлуку о изменама и допунама Статута;
2. доноси Правилник о такмичењу КСС и Одлуку о изменама и допунама Правилника о
такмичењу;
3. доноси Регистрациони правилник КСС и Одлуку о изменама и допунама Регистрационог
правилника;
4. доноси Дисциплински правилник КСС и Одлуку о изменама и допунама Дисциплинског
правилника;
5. усваја Годишњи извештај УО КСС;
6. доноси Кодекс о правима и обавезама чланова КСС према репрезентацији Републике Србије;
7. даје обавезно тумачење општих аката које доноси;
8. утврђује међународну политику КСС;
9. одлучује о кандидатурама за организацију и одржавање светских, европских и других
међународних кошаркашких такмичења у Србији;
10. доноси средњорочни план развоја и програм рада;
11. усваја Годишњи Финансијски план КСС и Годишњи Завршни рачун КСС;
12. усваја финансијске и прихвата ревизорски извештај;
13.усваја извештај о реализацији програма који се финансирају из јавних средстава;
14. усваја Годишњи извештај Надзорног одбора КСС;
15. доноси одлуку о чланарини;
16. одлучује о ванредним правним лековима против правоснажних одлука Дисциплинског
суда КСС;
17. доноси Пословник о раду Скупштине;
18. бира и разрешава Председника Скупштине;
19. доноси одлуку о ванредном расписивању избора за делегате Скупштине;
20. верификује избор и разрешење делегата Скупштине;
21. именује Почасног председника КСС;
22. бира и разрешава Председника и потпредседнике КСС;
23. бира и разрешава чланове Управног одбора КСС које предлажу РКС;
24. бира и разрешава Председника и чланове Надзорног одбора КСС;
25. бира и разрешава Председника и судије Дисциплинског суда КСС;
26. обавља и друге послове у складу с овим Статутом и другим општим актима КСС;
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27. Одлучује о статусним променама.
Члан 46.
Скупштина бира Председника Скупштине на период који се подудара с мандатом Скупштине.
Кандидат за Председника Скупштине може да буде сваки делегат којег за ту функцију предложи
најмање 7 (седам) делегата.
За Председника је изабран онај кандидат за којег гласа већина од укупног броја делегата
Скупштине.
Председник Скупштине:
1. Сазива и председава редовним и ванредним седницама Скупштине;
2. Сазива ванредне седнице Скупштине
3. Предлаже, у сарадњи с УО, дневни ред за Скупштину;
4. Потписује све акте и одлуке које доноси Скупштина;
5. Брине о спровођењу одлука и закључака Скупштине.
Члан 47.
За припремање и разматрање питања из свога делокруга рада Скупштина може да образује
одборе, комисије и друга стална или повремена тела.
Одлуком о образовању утврђује се делокруг рада и састав тела.

Скупштина може
укупног броја делегата
Већином од 3 / 4
престанку рада КСС.
Питања која се
Скупштине.

Члан 48.
да расправља и доноси одлуке на седници на којој присуствује већина од
и своје одлуке доноси такође већином од укупног броја делегата.
(три четвртине) од укупног броја делегата Скупштине доноси одлуку о
тичу начина рада Скупштине ближе се уређују Пословником о раду

Члан 49.
Избор и опозив Председника, потпредседника и чланова УО КСС (сем у случају из чл. 53. став
2. тачка 4. Статута КСС) обавља се тајним гласањем. Начин спровођења тајног гласања ближе се
уређује Пословником Скупштине.
Избор и опозив других органа КСС, као и доношење других одлука у надежности Скупштине,
обавља се јавним гласањем, уколико Скупштина не донесе одлуку да се спроведе тајно гласање.
Члан 50.
Скупштина може бити Изборна, Редовна и Ванредна.
Прву седницу новог сазива Скупштине сазива Председник Скупштине у претходном сазиву.
Првој седници новог сазива до избора Председника Скупштине председава најстарији делегат.
Редовне седнице Скупштине се сазивају најмање једном годишње.
Скупштина се сазива најкасније 7 (седам) дана пре дана њеног одржавања, одређивањем
места и времена одржавања седнице, утврђивањем предлога дневног реда те достављањем позива
са материјалом делегатима Скупштине.
Седнице Скупштине сазива председник Скупштине. У случају спречености председника
Скупштине да сазове и руководи радом
Скупштине мења га делегат кога он овласти или најстарији
делегат.
Седнице Скупштине могу бити одржане у изузетним околностима и путем онлајн видео
платформе, укључујући и гласање на истим, у складу са Пословником о раду Скупштине.
Члан 51.
Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива под условом да је, уз образложени предлог
дневног реда:
1. писаним захтевом затражи УО КСС;
2. заједничким писаним захтевом затраже најмање три РКС;
3. писаним захтевом затражи једна трећина делегата Скуптшине;
Председник Скупштине је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине најкасније 15
(петнаест) дана наконприспећа уредног захтева у Секретаријат КСС.
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Скупштина се мора одржати у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за
одржавање Скупштине.
Рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити и двоструко дужи у случају дуже
одсутности и болести Председника Скупштине.
У том случају дневни ред Скупштине се утврђује на основу образложеног поднетог предлога и
не може да се мења на самој Скупштини.
Уколико председник Скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 2. овога члана, након
истека рока, исту може сазвати онај орган односно члан КСС који су тражили њено сазивање.
Члан 52.
Предлози за усвајање новог, или измене и допуне постојећег Статута КСС и правилника чије
је доношење у надлежности Скупштине, морају да буду достављени делегатима најмање 15
(петнаест) дана пре одржавања седнице Скупштине.
2. Управни одбор КСС (УО КСС)
Члан 53.
УО КСС руководи пословима КСС између седница Скупштине.
Управни одбор КСС броји 13 (тринаест) чланова и чине га:
1. Председник КСС;
2. четири ресорна потпредседника изабрана на предлог Председника КСС;
3. четири члана УО КСС изабрана између кандидата које предлажу РКС;
4. четири истакнута привредника и друштвено-спортска радника из редова чланова КСС које
именује и разрешава Председник КСС.
Кандидате за потпредседнике предлаже кандидат за Председника КСС и то сваког за по
један од следећих ресора:
• мушка кошарка,
• женска кошарка
• финансије и маркетинг
• такмичење (такмичење, судијска питања, регистрације, безбедност).
Кандидати за потпредседнике (са ознаком ресора за који се предлажу) налазе се на
гласачком листићу испод имена кандидата за Председника који их је предложио. Избором
Председника сматрају се изабраним и кандидати за потпредседнике које је он предложио.
Кандидате за преостала четири члана УО КСС предлажу РКС, на начин утврђен њиховим
општим актима. Сваки РКС има право да предложи само једног кандидата. За чланове УО КСС су
изабрана четири кандидата с највећим бројем гласова, под условом да је за њих гласала и већина
од укупног броја делегата.
Кандидати за чланове УО КСС не могу бити истовремено и делегати Скупштине, осим
представника РКС. Уколико је представник неког од РКС кандидат за члана УО КСС, он нема право
гласа приликом избора за УО КСС. Уколико буде изабран за члана УО КСС губи статус делегата
Скупштине. РКС има обавезу да уместо њега изабере другог делегата у Скупштину.
Члан 54.
Мандат чланова УО КСС је четири године.
Чланови УО за свој рад одговарају Скупштини, осим именованих на основу члана 53. став 2.
тачка 4. Статута КСС.
Скупштина може сваког члана УО КСС да разреши дужности пре истека мандата.
Предлог за разрешење потпредседника искључиво може да покрене Председник који
истовремено предлаже и кандидата за новог потпредседника.
Предлог за разрешење осталих чланова УО КСС, може да покрене Председник КСС или РКС
који га је предложио, а кандидата за новог члана УО КСС предлаже РКС чији је члан УО КСС
разрешен.
Потпредседник или члан УО КСС је разрешен ако за његову смену гласа већина од укупног
броја делегата.
У случају оставке Председника УО КСС, Председник Скупштине КСС заказује Скупштину ради
избора новог Председника КСС и 4 (четири) потпредседника. Мандат новог Председника траје до
краја мандата делегата у Скупштини КСС.
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Члан 55.
УО КСС обавља следеће послове:
1. извршава и спроводи одлуке и закључке Скупштине;
2. у договору са председником Скупштине предлаже дневни ред Скупштине;
3. обезбеђује услове за рад кошаркашки репрезентација Републике Србије;
4. обезбеђује услове и организује кошаркашка првенства Републике Србије за све
категорије и стара се о регуларности тих такмичења;
5. одређује календаре такмичења свих категорија на нивоу првенства Републике Србије у лига,
куп или турнирском систему такмичења;
6. доноси пословник о свом раду и правилнике који нису у надлежности Скупштине и даје
обавезно тумачење тих правилника;
7. утврђује предлоге промена Статута, Регистрационог и Дисциплинског правилника и
Правилника о такмичењу КСС;
8. доноси програма развоја за 4 године;
9. подноси предлог годишњих програма Олимпијском комитету Србије;
10.Подноси предлог годишњег програма давања стипендија за спортско усавршавање
врхунских спортиста аматера, националних признања за посебан допринос развоју и
афирмацији кошарке, доделе награда и новчане помоћи врхунским спортистима и
организације кампова за перспективне спортисте;
11.доноси спортска правила КСС, изузимајући спортска правила КСС за чије доношење је
надлежна Скупштина КСС ;
1. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у КСС;
13. припрема извештај о активностима за период између две седнице Скупштине и доставља га
Скупштини на разматрање;
14. на предлог Председника бира и разрешава Генералног секретара КСС,
15.на предлог потпредседника за мушку односно женску кошарку бира и разрешава
Председника и чланове Стручног савета, односно Председника и чланове Комисије за женску
кошарку, а у складу с условима прописаним овим Статутом;
16. именује представнике КСС у друге организације;
17. именује и разрешава тренере кошаркашких репрезентација Србије и усваја извештаје о
њиховом раду;
18. усваја годишњи извештај о раду Генералног секретара;
19. утврђује предлог финансијског плана који се упућује Скупштини и извршава финансијски
план;
20. именује Изборну комисију која спроводи процедуру кандидовања и избора за органе
савеза које бира Скупштина;
21. одлучује о формирању привредних друштава за обављање привредних делатности;
22. доноси одлуке о прихватањ или одбијању молби за чланство или излазак из чланства КСС
и одлучује о суспензији или искључивању члана, а у складу с овим Статутом;
23. управља имовином КСС;
24. прати и надзире рад органа РКС и предузима потребне мере у складу с овим Статутом и
другим општим актима савеза;
25. стара се о усклађености општих аката чланова КСС са Статутом КСС и општим актима
КСС и на предлог Генералног секретара може одредбе тих аката ставити ван снаге;
26. на предлог Генералног секретара именује Координатора за РКС;
27. утврђује правила за лиценцирање кошаркашких менаџера;
28. предузима потребне конкретне мере у случајевима кршења интереса и нарушавања
угледа кошаркашког спорта у Републици Србији;
29. одлучује о додели награда и признања члановима КСС;
30. припрема план и програм КСС и предлаже краткорочне и дугорочне циљеве савеза
Скупштини и стара се о реализацији истих;
31. расправља и одлучује о другим питањима за која овим Статутом није прописан
другачији начин одлучивања.
Члан 56.
УО КСС се састаје по потреби, а најмање једном месечно. УО КСС се обавезно сазива на
захтев Генералног секретара или РКС. Уколико је УО КСС сазван на захтев РКС, представници РКС
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који је сазвао УО КСС, су обавезни да присуствују седници УО КСС.
Седницама УО КСС обавезно присуствује Генерални секретар.
Седницама УО КСС има право да присуствује и Почасни председник КСС.
Седнице УО КСС могу бити одржане у изузетним околностима и путем онлајн видео платформе,
укључујући и гласање на истим, у складу са Пословником о раду УО КСС.
Члан 57.
Свака одлука УО КСС доноси се квалификованом већином од 7 (седам) гласова чланова УО КСС.
Код одлучивања о питањима која не трпе одлагање, могуће је да чланови УО КСС одлуку
донесу и писменим изјашњавањем – поштанским путем или електронском поштом, а у складу с
Пословником о раду УО КСС.
Права и обавезе које проистичу из чланства у УО КСС везана су за личност члана.
Није могуће представљање члана УО КСС путем пуномоћја.
У случају када УО КСС гласа о питањима где су поједини чланови УО КСС у сукобу интереса
приликом доношења Одлуке, такви чланови УО КСС не учествују у гласању.
Члан 58.
За обављање послова који спадају у делокруг ресора Потпретседника КСС, УО може за сваки
посао унутар ресора, а на предлог одговарајућег ресорног потпредседника, да именује инокосно
лице, комисију, одбор или друго стално тело.
Друга питања која се тичу рада и одлучивања УО КСС, ближе се утврђују Пословником о раду
УО КСС.
3. Надзорни одбор КСС
Члан 59.
Надзорни одбор КСС (у даљем тексту Надзорни одбор) врши контролу законитости рада,
финансијског пословања и Годишњег завршног рачуна и са резултатима надзора, путем годишњег
Извештаја, упознаје Скупштину која исти усваја.
У случају неправилности уочених
у току
надзора, о томе обавештава Председника и
Генералног секретара, а исти УО, који је дужан да на основу тога предузима одговарајуће мере.
Члан 60.
Надзорни одбор састоји се од председника Надзорног одбора и два члана које бира и
разрешава Скупштина.
Кандидата за председника Н а д з о р н о г о д б о р а или члана Надзорног одбора предлажу 3
(три) делегата Скупштине.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора не могу бити делегати Скупштине или чланови УО.
Седнице Надзорног одбора сазива и њиховим радом руководи његов председник, а
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова.
4. Председник КСС
Члан 61.
Председник КСС је председник УО КСС по функцији и руководи његовим радом.
У случају спречености председника, на основу његовог овлашћења, замењује га један од
подпретседника КСС.
Кандидата за Председника предлаже најмање 7 (седам) делегата Скупштине.
Један делегат може да предложи само једног кандидата за Председника.
Предлози се подносе Изборној комисији у писаној форми, најкасније 7 (седам) дана пре
одржавања седнице Скупштине.
Најкасније 5 (пет) дана пре одржавања Изборне Скупштине, кандидати за Председника
обавезни су да делегатима преко Секретаријата КСС доставе, кратку биографију, своје програме
рада, листу од 4 (четири) кандидата за потпредседнике и то по једног за сваки од ресора.
Председника КСС бира Скупштина тајним гласањем а и забран је онај кандидат који добије
већину гласова од укупног броја делегата Скупштине.
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Пре гласања, кандидати за Председника имају право да делегатима Скупштине изложе
програм рада, као и кратке биографије њихових кандидата за потпредседнике.

свој

Члан 62.
Мандат Председника је 4 (четири) године. Једно лице може бити бирано највише два пута за
Председника.
Председник КСС не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у
области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије,
Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.
Скупштина може Председника да разреши дужности пре истека мандата. Предлог за разрешење
може да покрене 7 (седам) делегата Скупштине. Предлог за разрешење мора благовремено да буде
поднет Секретаријату КСС или најкасније 7 (седам) дана пре дана одржавања Скупштине.
Председник је разрешен ако за његову смену гласа већина од укупног броја делегата
Скупштине. Разрешењем Председника разрешавају се и потпредседници које је он предложио.
До избора новог, функцију Председника врши разрешени председник, а у случају његове
спречености, најстарији члан УО КСС.
До избора новог Председника и потпредседника, УО КСС може да одлучује и само у присуству
преосталих чланова УО КСС.
Члан 63.
У извршавању својих права и дужности Председник КСС врши овлашћења утврђена у члану
57. став 3. ЗОС, а обавља нарочито следеће задатке:
1. сазива седнице и руководи радом УО КСС;
2. одговара за функционисање свих ресора и рад ресорних потпредседника;
3. у сарадњи с потпредседником за финансије и маркетинг обезбеђује финансијска и друга
средства за рад КСС;
4. стара се о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
5. заступа и представља КСС;
6. стара се о извршавању одлука и закључака УО КСС;
7. предлаже УО КСС кандидата за Генералног секретара;
8. обавезно присуствује седницама Скупштине;
9. предлаже Скупштини разрешење потпредседника и чланова УО КСС;
10. расписује редовне изборе за делегате Скупштине;
10а. именује и разрешава чланове УО КСС у складу са чланом. 53. став 2. тачка 4. Статута КСС;
11 прати извршавање Програма рада КСС и у вези с тим обавештава Скупштину;
12. стара се о правовременој припреми материјала за седнице УО КСС;
13. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима КСС.
Члан 64.
Председник може са КСС да заснује радни однос Уговором о раду у складу са Законом.
Oдредба из става 1. сходно се примењује и на изабране потпредседнике.
4.1. Почасни председник КСС
Члан 65.
КСС може да има Почасног председника КСС (у даљем тексту Почасни председник).
Почасни председник се именује акламацијом, на неодређено време, на предлог 2/3 (две
трећине) делегата Скупштине.
Почасни председник се именује из редова заслужних спортиста и спортских функционера,
који су својим радом у кошаркашком спорту у земљи и иностранству, битно допринели развоју
кошаркашког спорта, популаризацији кошарке у земљи и свету.
Почасни председник има право да присуствује седницама Скупштине и УО без права
одлучивања.
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5. Генерални секретар КСС
Члан 66.
Генерални секретар руководи радом Секретаријата КСС и обавља и друге послове у складу с
овим Статутом.
Кандидата за Генералног секретара у складу с условима прописаним овим Статутом, предлаже
Председник, а бира га УО КСС.
Мандат Генералног секретара је 4 (четири) године.
Генерални секретар обавезно заснива радни однос са КСС Уговором о раду у складу са
Законом.
Генералног секретара у случају дуже одсутности замењује лице које одреди Председник.
Члан 67.
Кандидат за Генералног секретара може бити лице које:
• испуњава опште услове из Закона о раду и ЗОС;
• се служи једним светским језиком;
• поседује најмање три године радног искуства;
• поседује знања или искуства од значаја за рад у кошаркашкој организацији;
• поседује најмање вишу стручну спрему.
Генерални секретар не може бити члан управе, председник или заступник друге организације
у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије,
Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.
Члан 68.
Генерални секретар обавља задатке који нису у ингеренцији Председника КСС, а нарочито
следеће задатке:
1. у сарадњи с Председником припрема седнице УО КСС;
2. спроводи одлуке УО КСС и Скупштине;
3. налогодавац је за извршавање финансијског плана, а у складу с одлукама УО КСС;
4. стара се да финансијски и ревизорски извештај буду доступни јавности, у складу са
Законом;
5. има право да затражи сазивање седнице УО КСС;
6. стара се о законитости рада свих органа КСС;
7. заступа КСС у оквиру овлашћења добијених од стране УО КСС;
8. управља радом Секретаријата КСС и именује руководиоце сектора у Секретаријату КСС и
ангажује спољне сараднике;
9. предлаже УО КСС кандидата за Координатора за РКС;
10. предлаже УО КСС Правилник о систематизацији радних места и друге опште акте из
области права и обавеза из радног односа;
11. потписује уговоре о спонзорству и донаторству КСС-у, након верификације истих од стране УО
КСС;
12. подноси Управном одбору годишње извештаје о свом раду и раду Секретаријата;
13. организује Књигу евиденције чланова КСС, Регистар пехара и признања;
14. обавља и друге послове који му повери Председник КСС или УО КСС.
Члан 69.
Генерални секретар за свој рад одговара УО КСС.
УО КСС на предлог Председника може Генералног секретара да разреши дужности пре истека
мандата.
Разрешени Генерални секретар или Генерални секретар који је у оставци, врши своју функцију
до избора новог.
6. Дисциплински суд КСС
Члан 70.
Дисциплински суд КСС (у даљем тексту Дисциплински суд) је независни, казнени орган савеза
који одлучује о прекршајима Дисциплинског правилника, Пропозиција такмичења и других општих
аката КСС од стране чланова КСС.
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Члан 71.
Дисциплински суд чине Председник и 4 (четири) судије, које бира Скупштина на период од 4
(четири) године.
За судију може бити кандидовано лице које испуњава следеће услове:
• дипломирани правник;
• неосуђиван за кривично дело које га чини недостојним за функцију судије;
• предложен од стране најмање 3 (три) делегата Скупштине;
• да није делегат у Скупштини, члан УО КСС, или члан сталне комисије КСС.
Уколико судија буде изабран на неку од претходно наведених функција, функција судије му
престаје даном избора.
Члан 72.
Судија може бити разрешен дужности и пре истека мандата. Поступак за разрешење може
покренути 3 (три) делегата у Скупштини. Захтев за разрешење мора бити образложен.
Судија је разрешен ако за разрешење гласа већина одп присутних делегата Скупштине.
Члан 73.
Дисциплински суд одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других општих
аката савеза.
Дисциплински суд одлучује у дисциплинском већу у којем заседа тројица судија, а своје одлуке
доноси већином гласова присутних судија. Чланове већа одређује Председник Дисциплинског суда.
Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Сталној спортској арбитражи
Олимпијског комитета Србије, осим на одлуке о допингу и када је Дисциплински суд поступао као
другостепено тело.
У поступку пред Дисциплинским судом у принципу јавност је искључена.
Начин рада и одлучивања Дисциплинског суда детаљније се уређује Дисциплинским
правилником КСС, који доноси Скупштина.
Дисциплински суд поступа у другом степену поводом жалбе на одлуке комесара такмичења.
6.1. Спортска арбитража
Члан 74.
КСС је члан Олимпијског Комитета Србије и као такав он и његови чланови (непосредни и
посредни) приликом решавања спорова из члана 53. ст. 1. и 5. ЗОС прихватају надлежност сталног
спортског арбитражног суда при ОКС, у складу са ЗОС, Статутом ОКС и Уговором између КСС и ОКС.
VI СТРУЧНИ САВЕТ КСС
Члан 75.
Стручни савет је стручно саветодавно тело КСС, чији је задатак да се стара о стручном
развоју мушке кошарке у Републици Србији.
Стручни савет броји 5(пет) чланова. Председника и чланове Стручног савета, на предлог
потпредседника за мушку кошарку, бира и разрешава УО КСС.
Члан 76.
Мандат чланова Стручног савета је 4 (четири) године.
Кандидати за Председника и чланове Стручног савета могу бити лица која испуњавају један
од следећих услова:
• бивши сениорски репрезентативац;
• бивши тренер неке од националних селекција;
• тренер који је освојио државно првенство;
• предавач на некој од акредитованих високих школа у области спорта,
• физичке културе, медицине или спортског менаџмента;
• дугогодишњи спортски радник у области кошарке.
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Члан 77.
Надлежности Стручног савета су:
1. предлаже потпредседнику за мушку кошарку кандидате за тренере кошаркашких
репрезентација Републике Србије, које бира УО КСС.
2. анализира постојећи систем такмичења и предлаже потпредседнику за мушку кошарку
одлуке у вези са системом такмичења;
3. даје мишљење о извештају тренера репрезентација;
4. даје мишљење о календару такмичења;
5. предлаже УО КСС кандидате за Тренерског повереника КСС и тренерске поверенике на
територији РКС и учествује у припремама планова њиховог рада и координира њихов рад;
6. покреће иницијативе за решавање других питања од интереса за унапређивање и
развој кошаркашког спорта;
7. подноси извештај о раду потпредседнику за мушку кошарку.
Члан 78.
Стручни савет се сазива по потреби, а најмање два пута годишње.
Стручни савет сазива и његовим радом руководи Председник Стручног савета.
Седницама Стручног савета обавезно присуствује потпредседник за мушку кошарку.
Стручни савет одлучује пуноважно ако седници присуствује већина чланова, а закључке и
одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 79.
Сва овлашћења Стручног савета која се односе на мушку кошарку, у случају женске кошарке,
спадају у надлежност Комисије за женску кошарку и Потпредседник за женску кошарку.
VII АНТИ–ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 80.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима кошаркашког спорта и медицинском
етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту Републике Србије.
УО КСС утврђује анти-допинг правила (кодекс), у складу са Законом о спречавању допинга у
спорту и правилима ФИБА.
Сви спортисти и други чланови КСС су обавезни да се подвргну допинг контроли и да поштују
обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти- допинг правила КСС.
На такмичењима у надлежности КСС могу да учествују само лица која су сагласна са
спровођењем анти-доппипнг контроле.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима КСС.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту и општим актима КСС.
VIII СЕКРЕТАРИЈАТ КСС
Члан 81.
Секретаријат КСС (у даљем тексту Секретаријат) чине Генерални секретар и радници
запослени у Секретаријату.
Стручне, административне, техничке и њима сличне послове за КСС, његове органе и његова
радна тела, врше радници Секретаријата или спољни сарадници.
Члан 82.
Генерални секретар одговара за реализацију одлука и закључака органа КСС, који се односе
на Секретаријат и његове послове у складу са законом и општим актима КСС.
Члан 83.
Радници Секретаријата остварују своја права и обавезе из радног односа у Секретаријату у
складу са законом и општим актима КСС.
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Члан 84.
Председник и потпредседник за финансије и маркетинг су обавезни да обезбеђују
финансијска и друга средства за рад Секретаријата.
Средства за рад Секретаријата утврђују се Финансијским планом који доноси Скупштина.
IX ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 85.
Финансијска и материјална средства КСС могу се користити искључиво за остваривање циљева
и задатака КСС дефинисаних овим Статутом.
КСС одговара за настале обавезе искључиво својом имовином.
За реализацију својих циљева и задатака КСС користи средства:
1. од годишње чланарине чланова;
2. од котизација за учешће на манифестацијама које организује КСС;
3. од казни;
4. из утврђених акција и организација спортских приредби;
5. из локалних, регионалних, покрајинског и републичког буџета на основу поднетог
Годишњег плана и програма својих активности у складу са законом и другим прописима;
6. од улазница;
7. од продаје ТV права и осталих медијских и маркетиншких права;
8. од прихода од давања права на коришћавање имена и заштитног знака;
9. од донаторства, субвенција и других прихода;
10. од прихода од имовине;
11. од привредних делатности и осталих активности самофинансирања.
Реализација прихода и расхода врши се на основу Финансијског плана КСС, који сваке
године доноси Скупштина.
Члан 86.
Ради обављања привредне делатности КСС може да оснује привредна друштва.
Привредна друштва се оснивају одлуком УО КСС.
Орган управљања именује УО КСС.
Добит привредних друштава припада оснивачу.
X ЈАВНОСТ РАДА
Члан 87.
Рад КСС и његових органа је јаван.
Јавност рада остварује се јавним деловањем органа КСС, редовним обавештавањем чланова КСС
и седстава информисања, путем конференција за штампу, посредством интернет странице КСС,
јавним саопштењима или непосредним присуством средстава информисања састанцима органа.
Позивање средстава информисања је обавезно за седнице Скупштине а о присуству
средстава информисања на седницама УО одлучује УО.
Сви општи акти, одлуке и записници са седница органа КСС биће објављивани на интернет
страници КСС (www.kss.rs), која се у том смислу сматра службеним гласилом КСС.
XI ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 88.
Предлог за промену, измене и допуне Статута КСС могу поднети:
1. трећина делегата Скупштине;
2. УО КСС;
3. три РКС.
Уколико подносилац предлога није УО КСС, о поднетом предлогу УО КСС обавезно даје
мишљење.
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Предлози за промену Статута морају бити достављени најмање 15 (петнаест) дана пре
одржавања Скупштине, делегатима Скупштине. Промене Статута су усвојене уколико за њих гласа
већина од укупног броја делегата Скупштине.
XII ПРЕСТАНАК РАДА КСС
Члан 89.
Кошаркашки савез Србије престаје са радом када о томе одлучи Скупштина, 3/4 већином
укупног броја чланова Скупштине, под условима прописаним законом.
У случају престанка рада, имовина КСС се пребацује на организацију, која преузима права
и обавезе КСС.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 90.
Председнику КСС престаје мандат пре истека рока на који је изабран-оставком или
разрешењем.
Члан 91.
Сва општа и појединачна акта КСС и његових чланова морају да буду у сагласности с
одредбама овога Статута и ЗОС.
Члан 92.
Промене Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници КСС.
Ступањем на снагу овог текста Статута престаје да важи Статут донет са изменама и допунама 24.
фебруара 2019. године.
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ КСС
БЛАЖО СТОЈАНОВИЋ
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