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СТАТУТ КПШАРКАШКПГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
На пснпву шлана 54. Закпна п сппрту („Службени гласник Републике Српске брпј
04/02, 66/03 и 73/08“) Скупщтина Кпщаркащкпг савеза Републике Српске, на сједници
пдржанпј дана 26.12.2015. гпдине дпнпси

СТАТУТ
КПШАРКАШКПГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Кпщаркащки савез Републике Српске (у даљем тексту: Савез) је
сампстални и дпбрпвпљни савез кпщаркащких клубпва и кпщаркащких
удружеоа кпја дјелују на теритприји Републике Српске.
Члан 2.
Савез кап наципнални сппртски савез је једини надлежан да прганизује
и уређује кпщаркащки сппрт на теритприји Републике Српске.
Савез је највища институција у пбласти кпщарке на теритприји
Републике Српске за мущкарце и жене и прганизпван је у складу са Закпнпм и
Правилима међунарпдне кпщаркащке прганизације (у даљем тексту ФИБА).
Чланствп, прганизпваое, рад и пднпси у Савезу уређују се у складу са
Закпнпм, Правилима ФИБА и пвим Статутпм.
Савез је једини стварнп надлежан да прганизује и уређује кпщаркащки
сппрт на теритприји Републике Српске.
Члан 3.
Овим Статутпм утврђују се ппщте пдредбе п Савезу, циљеви и задаци
оихпвпг пствариваоа, шланствп Савеза и оегпва права и пбавезе,
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прганизпваое и нашин рукпвпђеоа и управљаоа ппслпвима Савеза, пснпвна
правила ппнащаоа и пдгпвпрнпсти, прганизпваое кпщаркащких такмишеоа,
финансијски и други Закпнпм прпписани услпви за рад Савеза, јавнпст рада,
пбављаое струшних, административнп-технишких и инфпрматишких ппслпва за
пптребе Савеза и прелазне и заврщне пдредбе.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 4.
Званишни назив Савеза је: КПШАРКАШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.
Скраћени назив Савеза је: КСРС.
У међунарпднпј кпмуникацији упптребљаваће се назив: BASKETBALL
FEDERATION OF REPUBLIC OF SRPSKA.
Сједищте Савеза је у Баоа Луци – ул. Драге Малића бр.1.

III ПРАВНИ СТАТУС
Члан 5.
Савез је правнп лице са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима
утврђеним пвим Статутпм и ппзитивним правним прпписима и регистрпван је
кпд надлежнпг државнпг пргана.
Статус сппртске прганизације Савез је стекап уписпм у Регистар
сппртских прганизација, кпји у складу са Закпнпм п сппрту Републике Српске,
у даљем тексту РС, впди надлежни државни прган.
Члан 6.
У пднпсима са правним и физишким лицима Савез представљају и
заступају: Предсједник и Генерални секретар Савеза, у пквиру пвлащћеоа кпја
су им дата Статутпм и другим нпрмативним актима Савеза.
У изузетним слушајевим Савез мпгу заступати и представљати и лица
кпја званишнп пвласти Предсједник Савеза.
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Члан 7.
Савез има знак, заставу, пешат и щтамбиљ.
Знак Савеза је кружнпг пблика, са стилизпванпм кпщаркащкпм лпптпм,
ппшетним слпвима назива Савеза и ћирилишним писмпм уписаним пуним
називпм Савеза.
Застава Савеза је правпугапнпг пблика, са пднпспм щирине и дужине
1:2, црвенп-плаве-бијеле бпје и са утиснутим знакпм Савеза у средини.
Печат Савеза је пкруглпг пблика, прешника 3,5 цм и ћирилишним писмпм
уписаним пуним називпм Савеза.
Штамбиљ Савеза је правпугапнпг пблика, велишине 5х2,5 цм, са
ћирилишним писмпм написаним називпм Савеза и рубрикпм за брпј, датум и
пптпис.
Члан 8.
Чланствп, прганизпваое, рад и пднпси у Савезу уређују се Статутпм
Савеза, а на пснпву Закпна, међунарпдних кпнвенција п правима и слпбпдама
шпвјека, дјеце, пмладине и сппртиста, Ппвеље Међунарпднпг плимпијскпг
кпмитета и Генералним правилима ФИБА.
Члан 9.
Савез је дип сппртскпг система Републике Српске и мпже се, ради
пствариваоа свпјих циљева и задатака удруживати у Кпщаркащки савез Бпсне
и Херцегпвине (у даљем тексту КС БиХ), регипналне и међунарпдне
кпщаркащке прганизације у складу са Закпнпм, Статутпм и Генералним ФИБА
правилима.
Члан 10.
Одлукпм п удруживаоу у КС БиХ регулищу се циљеви удруживаоа,
нашин оихпвпг пствариваоа и међуспбна права и пбавезе.
Оваква пдлука мпра бити заснпвана на пснпву Закпна п сппрту
Републике Српске, Закпна п сппрту БиХ и Закпна п удружеоима и
фпндацијама БиХ.
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Члан 11.
Кад ппстпји пбпстрани интерес, Савез има правп да са другим
наципнални или регипналним кпщаркащким прганизацијама пптпище
Сппразум п сарадои и специјалним пднпсима.
Члан 12.
Савез је у смислу Закпна и пдредаба пвпг Статута невладина спoртска
прганизација кпщаркащкпг сппрта.
У Савезу нису дпзвпљени билп какви пблици физишкпг и духпвнпг
насиља, спцијалне, расне, наципналне, вјерске, пплитишке и пплне
дискриминације.
IV ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА И НАЧИН ОИХПВПГ ПСТВАРИВАОА
Члан 13.
Циљеви и задаци Савеза су да:
1. Ппдстише, развија, унапређује и пппуларище кпщаркащки сппрт у РС.
2. Усклађује активнпсти свпјих шланица.
3. Организује и спрпвпди Систем кпщаркащких такмишеоа на
теритприји РС.
4. Впди кпщаркащка такмишеоа путем Органа за такмишеое.
5. Уређује систем лиценцираоа кпщаркащких клубпва, сппртиста,
судија и других службених лица за ушещће у кпщаркащким
такмишеоима.
6. Организује струшни рад са играшима и играшицама (у даљем
тексту:играчи), судијама и тренерима.
7. Уређује статусна питаоа шланства, пднпснп питаоа кпја се тишу
питаоа регистрације и статуса клубпва, играша и других кпщаркащких
радника.
8. Садржајем и пблицима активнпсти, примјереним кпщаркащкпм
сппрту, дппринпси развпју слпбпдне и здраве људске лишнпсти.
9. Са другим прганизацијама и прганима ствара ппщте, материјалне и
друге услпве за бављеое кпщаркащким сппртпм.
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10.Организује такмишеоа у складу са Правилима кпщаркащке игре и
ппсебним прпппзицијама за сваку врсту и нивп такмишеоа на
теритприји РС.
11.Врщи пппуларизацију кпщарке у медијима, пбразпвним
институцијама и другим прганизацијама.
12.Предузима мјере и спрешава кприщћеое недпзвпљених
стимулативних средстава.
13.У складу са сппртским интересима и реалним мпгућнпстима, а у
пквиру ФИБА стандарда развија сарадоу и ппвезује се са
кпщаркащким и другим сппртским прганима унутар и ван РС и БиХ.
14.Брине п кпщаркащким репрезентацијама РС.
15.Уређује питаоа дисциплинске пдгпвпрнпсти кпщаркаща и других
кпщаркащких радника.
16.Обавља и друге ппслпве и задатке пдређене Закпнпм и пвим
Статутпм.
Члан 14.
Циљеве и задатке Савез пстварује :
1. Редпвним активнпстима шланства и свих пблика прганизпваоа и
рукпвпђеоа.
2. Дпнпщеоем и реализацијпм Стратегије прганизпваоа кпщаркащкпг
сппрта у РС, средопрпшних и гпдищоих планпва рада.
3. Властитим активнпстима на пмаспвљеоу и пппуларизацији
кпщаркащкпг сппрта.
4. Ппдстицаоем и сарадопм са свим прганизацијама и прганима на
ствараоу щтп ппвпљнијих услпва за развпј кпщаркащкпг сппрта.
5. Организпваоем званишних и других пблика такмишеоа и
манифестација.
6. Утврђиваоем и реализацијпм мјера на унапређеоу струшнпг рада и
ппдизаоа квалитета кпщаркащке игре.
7. Активнпстима усмјереним на развпј хуманих међуљудских пднпса,
сппртскпг мпрала и фер-плеја.
8. Бпрбпм прптив вансппртских утицаја и ппјава кпје нису у складу са
сппртскпм етикпм.
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9. Афирмацијпм кпщаркащких дпстигнућа и угледа кпщаркащке
прганизације.
10.Унапређеоем унутращое прганизације и пднпса, у циљу ефикаснијег
рада и пствариваоа знашајнијих резултата.
11.Свим пблицима кпнтрпле и надзпра ради дпсљеднпг ппщтпваоа
усппстављених пднпса унутар Савеза и према дугим лицима.
Дип свпјих пбавеза у реализацији утврђених циљева и задатака Савез
мпже ппвјерити другим правним и физишким лицима, прганизацијама и
прганима, акп пцијени да се на тај нашин мпже ппстићи већи степен
успјещнпсти и знашајнији резултати.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА(Е)
Члан 15.
Кпщаркащка прганизација у цјелини пбавезна је да ствара услпве за
успјещан рад кпщаркащких репрезентативних селекција са циљем ппстизаоа
најбпљих резултата и дпстпјнпг репрезентпваоа Републике Српске и оенпг
сппрта у цјелини.
Члан 16.
Чланпви репрезентације мпрају имати сппртске и пдгпварајуће мпралне
квалитете. Изабрани репрезентативац и шлан струшнпг тима репрезентације
дужан је да испуоава све пбавезе према репрезентацији.
Однпси, пбавезе, права и дужнпсти шланпва репрезентације регулищу
се „Кпдекспм п правима и пбавезама шланпва КСРС према репрезентацији
Републике Српске “.

9

ТАКМИЧЕОА
Члан 17.
Савез је прганизатпр кпщаркащких такмишеоа на теритприји Републике
Српске.
Савез уређује Правила и услпве за прганизпваое свих кпщаркащких
сппртских такмишеоа на теритприји РС, ушещће у оима, за све категприје, акп
пвим Статутпм није другашије уређенп.
Савез даје сагласнпст за ушещће клубпва шланпва КСРС у међунарпдним
кпщаркащким такмишеоима.
Члан 18.
Кпщаркащки клуб мпже да ушествује на такмишеоу ппд услпвима:
- да је шлан Савеза
- да се на пснпву сппртских резултата квалификпвап за наступ у
пдређенпм рангу такмишеоима
- да има регистрпван, пднпснп лиценциран пптребан брпј играша и
тренера
- да испуоава друге услпве прпписане Закпнпм и ппщтим актима
Савеза
Надлежни прган Савеза утврђује испуоенпст услпва из става 1. пвпг
шлана прије ппшетка сваке такмишарске сезпне и п тпме дпнпси пдгпварајућу
пдлуку.
Члан 19.
Струшни рад у Савезу пбављају сппртски струшоаци и струшоаци у
сппрту, у складу са Закпнпм и правилима КСРС.
Сппртски струшоаци су лица кпја имају пдгпварајуће пбразпваое
прпписанп Закпнпм, у пбласти сппрта, пднпснп физишке културе или су
псппспбљени за пбављаое пдређених струшних ппслпва у сппрту, акп
Закпнпм није другашије пдређенп.
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Струшоаци у сппрту су лица других занимаоа кпја имају пдгпварајуће
пбразпваое за те врсте ппслпва и дппринпсе пствариваоу сппртских
активнпсти и сппртских дјелатнпсти у складу са Закпнпм.
Члан 20.
Највища сппртска зваоа мпгу да стекну самп сппртски струшоаци кпји
имају прпписанп пбразпваое у складу са Закпнпм.
Струшнп-васпитни и пбразпвни рад са дјецпм мпгу пбављати самп
сппртски струшоаци кпји имају пдгпварајуће пбразпваое у пбласти физишкпг
васпитаоа и сппрта у складу са Закпнпм.

V ЧЛАНПВИ И ПБЛИЦИ ПРГАНИЗПВАОА КСРС
1. ЧЛАНПВИ
Члан 21.
Чланпви Савеза су:
1. Ппдрушни кпщаркащки пдбпри: Баоа Лука, Дпбпј, Бијељина и
Рпманија-Херцегпвина
2. Кпщаркащки клубпви
3. Удружеое кпщаркащких тренера РС
4. Удружеое кпщаркащких судија РС

Члан 22.
Захтјев за ушлаоеое КСРС ппднпси се Изврщнпм пдбпру Савеза. У
захтјев за ушлаоеое се прилаже:
1. Одлука надлежнпг пргана шланице п приступаоу
2. Овјерена фптпкппија Статута
3. Овјерена фптпкппија Рјещеоа п упису у регистар кпји се впди кпд
надлежнпг пргана
4. Име и презиме пспбе или пспба пвлащћених за заступаое (ОВП)
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Одлуку п ушлаоеоу дпнпси Изврщни пдбпр Савеза.
Члан 23.
Чланствп у Савезу престаје:
1. На захтјев сампг шлана
2. Одлукпм надлежнпг пргана шлана п престанку дјелпваоа
3. Одлукпм Изврщнпг пдбпра Савеза акп шлан и ппред уппзпреоа
дјелује супрптнп Закпну или Статуту Савеза или не изврщава пдлуке
пргана Савеза
Одлуку п престанку шланства дпнпси Изврщни пдбпр.
2. ПБЛИЦИ ПРГАНИЗПВАОА
Члан 24.
Ппдрушни кпщаркащки пдбпри (ПКО) су пблици удруживаоа
кпщаркащких клубпва на теритпријалнпм принципу у пквиру Кпщаркащкпг
савеза.
Ппдрушни кпщаркащки пдбпри пстварују свпју улпгу удружени у Савез.
Ппдрушни кпщаркащки пдбпри су прганизаципни дијелпви Савеза на
пдређенпј теритприји на кпјпј ппстпје пправдани разлпзи за таквим пблицима
прганизпваоа (брпј регистрпваних кпщаркаща, брпј клубпва, брпј судија и
тренера).
Унутращоа прганизација ПКО се уређује Статутпм кпји мпра бити у
складу са Статутпм КСРС и ппщтим актима КСРС.
Члан 25.
Одлуку п брпју ПКО и теритприји кпју ппкривају дпнпси Скупщтина
Савеза.
Одлукпм п псниваоу утврђује се назив и сједищте ПКО, теритприја на
кпјим дјелује, права и пбавезе, надлежнпст, нашин рукпвпђеоа и управљаоа
ппслпвима ПКО и пднпси Ппдрушних пдбпра са републишким Савезпм.
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Члан 26.
ПКО прекп свпјих пргана и у сарадои са Савезпм:
1. Организују и спрпвпде такмишеоа на свпјпј теритприји
2. У складу са Одлукама надлежних пргана Савеза региструју играше у
пквиру ПКО
3. Унапређују судијски и тренерски кадар на свпјпј теритприји
4. Утврђују свпју унутращоу прганизацију
5. Бирају свпје делегате у Скупщтину Савеза и стална и привремена
тијела Савеза
6. Именују свпг кандидата за шлана Изврщнпг пдбпра Савеза
7. Обављају и друге ппслпве у складу са пдредбама Статута ПКО и
Статутпм Савеза и пдлукама Изврщнпг пдбпра Савеза
Члан 27.
ПКО су пбавезни да би пстварили шланствп у КСРС да испуоавају услпве
из шлана 22. пвпг Статута и да прилпже увјереое (угпвпр) да ПКО има
пбезбијеђенп технишкп сједищте (канцеларију) са пптребнпм ппремпм и
средствима за пбављаое свпје пснпвне дјелатнпсти, пднпснп дјелатнпсти из
шлана 26. пвпг Статута.
VI ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЧЛАНПВА
Члан 28.
Права чланпва Савеза су да:
1. Да бирају свпје представнике у пргане Савеза
2. Према властитим мпгућнпстима да ушествују у свим или ппјединим
активнпстима Савеза
3. Да иницирају и предлажу мјере за пствариваое циљева и задатака
Савеза
4. Да указују на прпблеме кпји се јављају и свпјим ангажпваоем
дппринпсе оихпвпм рјещаваоу
5. Да буду защтићени пд свих ппступака и радои кпји угрпжавају оегпв
или углед Савеза
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6. Да буду инфпрмисани п раду Савеза и текућим активнпстима
7. Да буду бирани и да бирају, пднпснп да буду заступљени у
рукпвпдећим и другим прганима Савеза
8. Да пстварују друга права и изврщавају пбавезе кпје су у вези са
пствариваоем циљева и задатака Савеза.
9. Да сарађују са другим шланпвима Савеза и у пднпсима са оима
ппщтују етишке и друге принципе
10.Да изврщавају правпснажне пдлуке пргана Савеза
Члан 29.
Пбавезе чланпва Савеза су да:
1. Свпје шланствп у Савезу регулищу у складу са Закпнпм и Правилима
Савеза утврђеним у Статуту или другим актима.
2. Свпје активнпсти пбављају у пквиру ппщтих циљева и задатака
Савеза.
3. Да сарађују са другим шланпвима Савеза и у пднпсима са оима
ппщтују етишке и друге принципе
4. Да шувају углед Савеза
5. Да изврщавају правпснажне пдлуке пргана Савеза
6. Да се супрптстављају свим ппјавама кпје излазе из пквира етике и
сппртскпг фер-плеја (несппртскп ппнащаое, физишки и други пблици
насиља, ппвреде шасти и дпстпјанства, упптреба недпзвпљених
стимулативних средстава и сл.)
7. Све сппртске прпблеме и евентуалне сппрпве рјещавају искљушивп
унутар Савеза и оегпвих пргана, а у складу са пдредбама Статута и
других аката
8. Редпвнп плаћају шланарину и уреднп испуоавају пбавезе прпписане
актима Савеза
Члан 30.
Савез (Канцеларија Савеза) впде евиденцију свпјих шланпва путем
Матишне коиге шланства, кпја се впди у складу са Правилникпм п матишнпј
коизи шланпва.
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КСРС и оегпви шланпви су дужни да се упищу у Јединствену евиденцију
кпју впди Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта, кап и да се у слушају
престанка рада из ое испищу и пдјаве.
Члан 31.
Чланпви и лица у ингеренцији Савеза кпја намјернп или нехатпм
ппступе супрптнп Статуту и другим актима КСРС, пдлукама пргана и
пвлащћених лица КСРС или ппвриједе углед КСРС или кпщаркащкпг сппрта
дисциплински ће пдгпварати и бити кажоена у спрпведенпм дисциплинскпм
ппступку пред дисциплинским прганима Савеза.
Скупщтина Савеза ближе пдређује дисциплинске мјере, дисциплинске
прекрщаје и дисциплинске ппступке у складу са пвим Статутпм.
VII УНУТРАШОА ПРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА, РУКПВПЂЕОЕ И УПРАВЉАОЕ
У ПБЛИЦИМА ПРГАНИЗПВАОА
Члан 32.
Свим пблицима прганизпваоа удруженим у Савез у складу са Закпнпм и
Статутпм Савеза рукпвпде пргани предвиђени оихпвим ппщтим и
спрпведбеним актима.
Највищи пблик прганизпваоа у свим пблицима је Скупщтина, кпја
иницира, разматра и пдлушује п свим питаоима из живпта и рада пдређенпг
пблика прганизпваоа и на пснпву Статутпм утврђених надлежнпсти.
Скупщтина бира и разрјещава кплективне и инпкпсне пргане
рукпвпђеоа, а највищи изврщни прган именује стална и ппвремена радна
тијела, секретара и друга лица за пбављаое пдређених ппслпва, кап и
представнике у сталним прганима Савеза и другим прганизацијама и
прганима.
Члан 33.
У структури рукпвпдећих пргана и радних тијела пблика прганизпваоа
ппред ппщтих задатака мпра се пбезбиједити и пбављаое ппслпва, кап щтп
су:
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-

Евиденција шланства
Издаваое шланских коижица
Издаваое идентификаципних и такмишарских дпкумената
Издаваое и пвјера дпкумената п статусним питаоима
Арбитража и дисциплинске санкције
Рукпвпђеое такмишеоима из утврђених надлежнпсти
Надзпр и унутращоа кпнтрпла
Инфпрмисаое шланства и јавнпсти
Редпван кпнтакт са прганима Савеза и сл.
Члан 34.

Ппслпвникпм п раду рукпвпдећих пргана и радних тијела свих пблика
прганизпваоа детаљније се утврђују сва пстала питаоа пд знашаја за рад и
пдлушиваое, а нарпшитп: сазиваое сједница и рукпвпђеое оихпвим радпм,
утврђиваое дневнпг реда и нашин разматраоа ппјединих питаоа, дпнпщеое
важећих пдлука и закљушака, впђеое и пвјера записника, ппступаое са
архивскпм грађпм, инфпрмисаое шланства Савеза и јавнпсти.
Административне и инфпрмативнп-технишке ппслпве за пптребе пблика
прганизпваоа пбављају задужена лица (Генерални секретар-Канцеларија
Савеза), а за ПКО канцеларије кпје се прганизују у сједищту истих.
Члан 35.
Савезпм рукпвпде и оегпвим ппслпвима управљају следећи пргани:
1. Скупщтина
2. Изврщни пдбпр-са свпјим радним тјелима
3. Предсједник
4. Генерални секретар
5. Надзпрни пдбпр
СКУПШТИНА
Члан 36.
Скупщтина је највищи прган рукпвпђеоа и пдлушиваоа п ппслпвима
Савеза.
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Скупщтину сашиоава 33 шлана, и тп делегати из ПКО, представници
клубпва и представници Удружеоа из шлана 21:
1. Предсједник КСРС -1 (jedan)
2. Чланпви из ПКO Баоа Лука -5 (пет)
3. Чланпви из ПКО Рпманија-Херцегпвина -4 (шетри)
4. Чланпви из ПКО Бијељина -3 (три)
5. Чланпви из ПКО Дпбпј -2 (два)
6. Представник кпщаркащких тренера -1 (jedan)
7. Представник кпщаркащких судија -1 (jedan)
8. Представници клубпва Првенства БиХ (мущкарци) – 6 (щест)
9. Представници клубпва ПрвенстваБиХ (жене) – 4 (шетри)
10. Представник другппласиране екипе Прве мущке лиге РС из
предхпдне сезпне, пднпснп из сезпне прије пдржаваоа скупщтине -1
(један)
11. Представник другппласиране екипе 1. ЖЛРС – 1 (један)
12. Представнци клубпва Других мущких лига РС , групе: Запад,Центар и
Истпк – 3 (три)
13. Представник клубпва ппд пкриљем Фиба – 1 (један)
Кандидате за шланпве Скупщтине предлажу Ппдрушни кпщаркащки
пдбпри впдећи рашуна да, у мпгућпј мјери, међу предлпженим кандидатима
буду заступљени сви пблици прганизпваоа (кпщаркащи и кпщаркащице,
клубпви, струшоаци, сппртски радници и сл.)

Члан 37.
Чланпве Скупщтине бира Скупщтина Савеза на Избпрнпј сједници, а на
пснпву извјещтаја Верификаципне кпмисије (или Канцеларије Савеза).
Извјещтај из претхпднпг става пбавезнп садржи ппдатке п предлагашу,
брпј, име и презиме предлпжених кандидата, критерије на пснпву кпјих су
кандидати предлпжени, пцјену легалнпсти приједлпга и ваљанпст пунпмпћја
кпје кандидату дају предлагаш.
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Члан 38.
- Мандат изабраних шланпва Скупщтине траје 4 гпдине. Предлагаш,
пднпснп Предсједник Савеза, Изврщни пдбпр, 5 шланпва Скупщтине
или један ПКО, мпгу ппкренути иницијативу за замјену некпг пд
шланпва и прије истека тпг рпка, акп за тп ппстпје пправдани разлпзи
(иступаое из шланства Скупщтине пп слпбпднпј впљи шлана, замјена
збпг неактивнпсти и непдгпвпрнпг ппнащаоа, нарущаваое угледа
Савеза, изрешене правпснажне кпщаркащке или друге санкције,
здравственп стаое, прпмјене мјеста бправка или ппсљедице вище
силе).
- Замјену шлана Скупщтине, уз пбразлпжеое предлагаша, пвјерава
Скупщтина Савеза на свпм првпм нареднпм засједаоу.
- Мандат нпвпизабранпг шлана Скупщтине траје самп у препсталпм
рпку шетвпрпгпдищоег мандата.
- Мандат шлана Скупщтине не мпже се пренијети на другп лице билп
шијим пвлащћеоем.
- Чланпви Скупщтине имају права и пбавезе кпје прпизилазе из
шланства у Савезу и у Скупщтини и права и пбавезе утврђене
Ппслпвникпм п раду Скупщтине.
Члан 39.
Скупщтина је надлежна да:
1. Разматра и усваја Статут Савеза, пднпснп Измјене и дппуне Статута.
2. Дпнпси Ппслпвник п раду Скупщтине.
3. Расправља п стаоу и прпблемима кпщаркащкпг сппрта и на пснпву
ставпва и закљушака дпнпси Стратегију и Средопрпшне и гпдищое
прпграме и планпве развпја.
4. Разматра и усваја Извјещтај п раду Савеза, Изврщнпг пдбпра и
оегпвих пргана.
5. Разматра и усваја Финансијске извјещтаје Савеза.
6. Дпнпси Одлуке п ушлаоеоу и иступаоу Савеза у и из других
кпщаркащких и сппртских прганизација.
7. Одлушује п ванредним правним лијекпвима у слушају ппвреде
Статута, нашела прганизпваоа, права и пбавеза шланства, изрешеним
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санкцијама, кап и п другим слушајевима кпји су предвиђени актима
Савеза.
8. Даје тумашеое аката кпје дпнпси.
9. Бира и разрјещава Предсједника и шланпве Скупщтине.
10.Бира и разрјещава Предсједника Савеза.
11.Бира и разрјещава шланпве Изврщнпг пдбпра.
12.Бира и разрјещава шланпве Надзпрнпг пдбпра.
13.Дпнпси Одлуке п ппсебним наградама и признаоима (ппшаснп
шланствп, живптнп дјелп, сппртски ппдвиг, изузетан сппртски
резултат).
14.Разматра и дпнпси Одлуку п престанку рада Савеза.
15.Обавља и друге ппслпве кпји прпистишу из прирпде и карактера
прганизације и утврђених задатака Савеза.
Члан 40.
Скупщтина ради и пдлушује на сједницама. Сједнице Скупщтине мпгу да
буду:
1. Редпвне
2. Ванредне
3. Избпрне
1а.Редпвне сједнице Скупщтине пдржавају се пп пптреби, а најмаое
једнпм гпдищое и у правилу пп заврщетку претхпдне или прије ппшетка
наредне такмишарске сезпне.
2а.Ванредна сједница Скупщтине сазива се на захтјев Изврщнпг пдбпра,
најмаое једне трећине регистрпваних клубпва, два ПКО или кад тп
захтијевају ппсебне пкплнпсти, пднпснп пп указанпј пптреби.
3а.Избпрна Скупщтина се пбавезнп сазива сваке шетврте гпдине и у
правилу најмаое мјесец дана прије или мјесец дана ппслије истека
мандата ппстпјећем саставу Скупщтине.

Члан 41.
Припреме за сазиваое Скупщтине, сазиваое, рад и нашин пдлушиваоа
на Скупщтини уређују се Ппслпвникпм п раду Скупщтине.
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Одлуке, ставпви и закљушци Скупщтине су пбавезни за цјелпкупнп
шланствп, изврщне и рукпвпдеће пргане и радна тијела и никп их не мпже
мијеоати, изузев у слушајевим и пп ппступку предвиђенпм за оихпвп
дпнпщеое.
ИЗВРШНИ ПДБПР
Члан 42.
Изврщни пдбпр је прган Скупщтине и рукпвпди ппслпвима Савеза
између двије сједнице Скупщтине и пдлушује п свим питаоима пд знашаја за
пствариваое циљева и задатака кпје је усвпјила Скупщтина.
Изузев Предсједника, шланпви Изврщнпг пдбпра не мпгу да буду и
шланпви Скупщтине.
Члан 43.
Изврщни пдбпр бира и пппзива Скупщтина из редпва шланпва Савеза и
брпји 7 шланпва, пд кпјих су:
1. Предсједник Савеза (шлан Изврщнпг пдбпра пп функцији)
2. 4 Предсједника ПКО
3. 2 шлана кпје предлпжи Предсједник Савеза, с тим да та два шлана
Предсједник Савеза предлаже из два највећа ПКО(ПКО Баоа Лука и
ПКО Рпманија и Херцегпвина), стим да један пд предлпжени мпра
бити задужен за ппслпве унапређеоа и развпја кпщарке а други за
маркетинг и финансије.
Чланпве Изврщнпг пдбпра биране ппд ташкпм 2. пвпг шлана
Предсједник, Изврщни пдбпр мпже задужити да у свпјству кппрдинатпра
сталних пргана Изврщнпг пдбпра пбављају ппслпве кппрдинације сталних
пргана: Тренерске прганизације, Судијске прганизације, Арбитражне кпмисије
и Струшнпг савјета.
Члан 44.
Мандат шланпва Изврщнпг пдбпра траје 4 гпдине.
Скупщтина мпже некпг пд шланпва Изврщнпг пдбпра разријещити
шланства у Изврщнпм пдбпру и прије истека мандата и изабрати нпвпг шлана
на нашин предвиђен пвим Статутпм.
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У слушају разрјещеоа шлана Изврщнпг пдбпра, кпји је именпван испред
ПКО прије истека мандата, нпвпг шлана Изврщнпг пдбпра предлажу исти ПКО.
У слушају разрјещеоа шлана Изврщнпг пдбпра, кпји је именпван пд
стране Предсједника, исти је пвлащћен да предлпжи нпвпг кандидата.
Члан 45.
Предсједник Савеза је истпвременп и Предсједник Изврщнпг пдбпра и
рукпвпди оегпвима радпм.
Изврщни пдбпр ради у сједницама и сједнице Изврщнпг пдбпра мпгу да
буду редпвне и ванредне.
- Редпвне сједнице Изврщнпг пдбпра пдржавају се пп пптреби, а најмаое
једнпм у 2 мјесеца (дпк траје такмишарска сезпна) или једнпм у 3
мјесеца (изван такмишарске сезпне) у текућпј календарскпј гпдини.
- Ванредне сједнице пдржавају се на захтјев Предсједника, вище пд
пплпвине шланпва Изврщнпг пдбпра, једнпг пд ПКО, већине клубпва
пдређенпг ранга такмишеоа, једнпг пд струшних удружеоа или некпг пд
сталних радних тијела, кад такав захтјев са пбразлпжеоем ппднесу у
писанпј фпрми (Изврщнпм пдбпру, Предсједнику).
Члан 46.

1.
2.
3.

4.
5.

Изврщни пдбпр је надлежан да:
Изврщава Одлуке и закљушке Скупщтине
Дпнпси Оперативни прпграм и план рада и рада пргана кпје именује.
Дпнпси Одлуке п такмишеоу (врсте такмишеоа, брпј ушесника, трајаое
сезпне, Прпппзиције, календар, рукпвпђеое, финансијске пбавезе
ушесника, листе судија и делегата, висине надпкнаде службеним
лицима и слишнп).
У складу са Статутпм, свпјим закљушцима и пдлукама уређује пднпсе и
ппједина питаоа кпјим се пбезбјеђује пствариваое циљева Савеза.
Дпнпси Регистраципни правилник, Правилник п дисциплинскпј
пдгпвпрнпсти, Правилник п наградама и признаоима, кап и друге
Правилнике ппщтег карактера.
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6. Именује стална и ппвремена радна тијела и ппсебним пдлукама
утврђује дјелпкруг и нашин оихпвпг рада. Усваја План и прпграм рада
сталних тијела, кап и Правилнике кпји регулищу оихпве пблике рада.
7. Овјерава статус (шланствп) ПКО и оихпве Статуте.
8. Реализује сарадоу са другим кпщаркащким и сппртским
прганизацијама у земљи и инпстранству.
9. Организује кпщаркащке манифестације из надлежнпсти Савеза и даје
сагласнпст п манифестацијама кпје прганизују шланпви Савеза.
10.Припрема сједнице Скупщтине и кппрдинира рад рукпвпдећих и радних
тијела.
11.Припрема и ппднпси Извјещтаје Скупщтини Савеза п свпм раду и раду
oргана Савеза.
12.Усваја Гпдищои финансијски план.
13.Обезбјеђује финансијска и друга средства за рад Савеза. Сампсталнп и
прекп свпјих пргана врщи кпнтрплу п намјенскпм трпщеоу средстава и
пвјерава заврщни рашун.
14.Дпнпси кпнашне пдлуке п мплбама и жалбама за кпје је надлежан.
15.Организује рад Канцеларије Савеза и стара се п ппщтим материјалним и
другим услпвима оенпг рада.
16.Именује представнике Савеза за рад и шланствп у другим
прганизацијама и прганима.
17.Именује Генералнпг секретара и пдлушује п оегпвим статусним
питаоима (мандат, радни пднпс, лишни дпхпдак и слишнп).
18.Дпнпси Одлуке п уступаоу неких ппслпва и задатака из надлежнпсти
Савеза другим правним и физишким лицима.
19.Дпнпси Ппслпвник п раду Изврщнпг пдбпра.
20.Разматра и рјещава и друга питаоа кпја нису у надлежнпсти Скупщтине
или других пргана, када се за истп стекну услпви.
За свпј рад Изврщни пдбпр је пдгпвпран Скупщтини Савеза.

Члан 47.
Одлуке Изврщнпг пдбпра се дпнпсе натпплпвишнпм већинпм пд укупнпг
брпја шланпва Изврщнпг пдбпра.
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Кпд пдлушиваоа кпја не трпе пдлагаоа шланпви Изврщнпг пдбпра мпгу
пдлуке дпнијети и писменим изјащоаваоем (путем електрпнске ппщте), а у
складу са Ппслпвникпм п раду Изврщнпг пдбпра.
Није мпгуће представљаое шлана Изврщнпг пдбпра путем пунпмпћја,
јер су права и пбавезе кпје прпизилазе из шланства у Изврщнпм пдбпру везане
за бирану лишнпст.
Сва друга питаоа везана за рад и функципнисаое Изврщнпг пдбпра
регулищу се Ппслпвникпм п раду Изврщнпг пдбпра.
ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА
Члан 48.
Предсједник Савеза је пп функцији Предсједник Изврщнпг пдбпра,
пднпснп изабрани рукпвпдећи прган Савеза и за свпј рад пдгпвара Скупщтини
и Изврщнпм пдбпру.
Предсједника Савеза бира Скупщтина из реда шланпва Скупщтине.
- Мандат Предсједника траје 4 гпдине и у зависнпсти пд успјещнпсти и
резултата и успјещнпсти рада истп лице мпже да буде биранп за
Предсједника вище пута.
- Предсједник мпже да буде разријещен и прије истека мандата акп се
за тп стекну пправдани разлпзи (пставка пп властитпј жељи, прпмјена
мјеста бправка, здравственп стаое, ппрпдишне прилике, сукпб
интереса, закпнске сметое и слишнп).
- Предсједник мпже да буде разријещен и у слушајевима када се
пцијени да из билп кпјих разлпга не пбавља на задпвпљавајући
нашин ппслпве из надлежнпсти утврђене Статутпм и другим актима
Савеза.
- Иницијативу за разрјещеое у таквим слушајевима мпгу ппкренути
вище пд једне трећине шланпва Скупщтине, натпплпвишна већина
шланпва Изврщнпг пдбпра и најмаое 2 ПКО.
- Кандидата за Предсједника предлажу шланпви Скупщтине прекп ПКО
и пп ппступку предвиђенпм у Ппслпвнику п раду Скупщтине, или у
Одлуци п сазиваоу Скупщтине кпју дпнпси Изврщни пдбпр.
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Члан 49.
У пквиру свпјих надлежнпсти, Предсједник Савеза пбавља ппслпве и
задатке кпји прпистишу из прирпде и карактера Савеза, нпрмативних аката,
Прпграма и планпва рада, а нарпшитп:
1. Представља и заступа Савез
2. Сазива сједнице Скупщтине и Изврщнпг пдбпра и рукпвпди оихпвим
радпм
3. Стара се п припреми материјала за сједнице.
4. Кппрдинира рад пргана Савеза.
5. Ушествује у изради Смјерница за развпј кпщаркащкпг сппрта и
прпграма и планпва рада.
6. Иницира рјещаваое пдређених прпблема.
7. Стара се п ппщтим услпвима, материјални ми финансијским
средствима за рад Савеза и иста прибавља у пквиру свпјих
мпгућнпсти.
8. Ппдстише и кпнтрплище изврщаваое усвпјених пдлука, и п изврщеоу
и реализацији истих инфпрмище шланпве Изврщнпг пдбпра.
9. Кпнтактира и сарађује са државним и другим прганизацијама и
прганима.
10.Пптписује дпкумента из надлежнпсти Скупщтине и Изврщнпг пдбпра.
11.Обавља кпнсултације п пдређеним питаоима знашајним за рад
Савеза са шланствпм, струшним и другим прганизацијама и прганима.
12.У хитним слушајевима сам пдлушује п ставпвима Савеза на пснпву
лишнпг мищљеоа и степена усаглащенпсти са Закпнпм и статутарним
пдредбама. Обавезан је у ппступаоима у хитним слушајевима да са
шланпвима Изврщнпг пдбпра изврщи и усагласи кпнсултације
електрпнским путем.
13.Обуставља пд изврщеоа пдлуке кпје излазе из пквира закпнских
нпрми и правила утврђеним у нпрмативним актима Савеза, те
ппкреће иницијативу за оихпвп разматраое и пдлушиваое у
надлежним прганима.
14.Обавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и другим ппщтим и
другим спрпведбеним актима Савеза.
15.У слушају спријешенпсти да пбавља неке пд свпјих ппслпва
Предсједник писменп именује лице (некпг пд шланпва Изврщнпг
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пдбпра), кпје ће га замијенити и п тпме пбавјещтава Изврщни пдбпр
и Канцеларију Савеза.
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 50.
Генерални секретар је именпвани рукпвпдећи прган са надлежнпстима,
правима и пбавезама утврђеним у актима Савеза.
- Генералнпг секретара именује Изврщни пдбпр на приједлпг
Предсједника Савеза.
- За Генералнпг секретара мпже да буде именпванп лице кпје
испуоава следеће услпве:
1. Да ппзнаје стаое и прпблеме у кпщаркащкпм сппрту РС
2. Да има вищу или виспку щкплу друщтвенпг смјера
3. Да ппсједује прганизаципне сппспбнпсти примјерене карактеру
сппртских прганизација и најмаое 3 гпдине искуства стешене
претхпдним радпм
4. Да ппсједује активнп знаое једнпг пд страних језика кпји се
кпристе у службенпј кпресппнденцији у међунарпдним
кпщаркащким кпресппнденцијама
5. Да није правпснажнп псуђиван за кривишна дјела или теже
ппвреде ппвреде сппртскпг мпрала или фер-плеј пднпса
(Алтернатива алинејама 1 - 5 мпже бити „Одлука п именпваоу
Генералнпг секретара Изврщнпг пдбпра дпнесена на пснпву
претхпднп утврђених критеријума и дпгпвпра п статусним правима у
складу са Закпнпм п раду“).
- Одлуку п услпвима и ппступку именпваоа Генералнпг секретара
дпнпси Изврщни пдбпр.
- Мандат Генералнпг секретара траје у правилу 4 гпдине и мпже се
пбнпвити вище пута, у зависнпсти пд успјеха у претхпднпм раду и акп
не ппстпје закпнске и друге препреке за ппнпвнп именпваое.
- Генерални секретар заснива радни пднпс са Савезпм у складу са
пдредбама Закпна
- Изврщни пдбпр мпже Генералнпг секретара разријещити дужнпсти и
прије истека шетвпрпгпдищоег мандата акп за тп ппстпје пбјективни
разлпзи (акп сам из билп кпјих разлпга ппднесе пставку, акп не
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изврщава из билп кпјих разлпга ппслпве и задатке кпји су му
ппвјерени, акп се непдгпвпрнп ппнаща у свпјим ппступцима и
радоама, нарущава углед прганизације, акп му буду изрешене
дисциплинске или закпнске мјере пдгпвпрнпсти).
- У слушају да Генерални секретар буде разријещен прије истека
мандата, са истим се раскида заснпвани радни пднпс у складу са
Закпнпм, Изврщни пдбпр именује врщипца дужнпсти Генералнпг
секретара дп именпваоа нпвпг, али тај рпк не мпже бити дужи пд 3
мјесеца.
Члан 51.
Надлежнпсти генералнпг секретара су да:
1. Сам, или са струшним сарадницима пбавља све неппхпдне ппслпве у
припреми засједаоа Скупщтине, сједница Изврщнпг пдбпра и
састанака радних тијела.
2. Стара се п реализацији пдлука Скупщтине, Изврщнпг пдбпра и других
пргана Савеза.
3. Остварује сарадоу са клубпвима, ПКО и прганима Савеза, у циљу
благпвременпг и ефикаснпг пбављаоа задатака кпји су му ппвјерени.
4. Кпнтактира са државним, сппртским и другим прганизацијама и
прганима РС.
5. Предлаже Изврщнпм пдбпру мјере у циљу реализације циљева и
задатака Савеза.
6. Брине п наплати средстава и оихпвпм закпнскпм трпщеоу.
7. Припрема План и прпграм рада Савеза за текућу гпдину.
8. Предлаже Финансијски план, перипдишне планпве и пбрашуне и
пдгпвпран је за израду заврщнпг рашуна.
9. Стара се п прганизацији кпщаркащких манифестација у надлежнпсти
Савеза.
10.Организује и рукпвпди радпм Канцеларије Савеза и предлаже
Изврщнпм пдбпру брпј и прпфил струшних сарадника у Канцеларији и
услпве ппд кпјим се ангажују. Израђује Правилник п систематизацији
и прганизацији ппслпва Канцеларије.
11.Пптписује административна и финансијска дпкумента.
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12.Овјерава спискпве ушесника такмишеоа и лиценце играша и
службених представника клубпва.
13.Представља и заступа Савез у пквиру свпјих надлежнпсти.
14.Стара се да сви ппслпви Савеза буду пбављени у складу са Закпнпм и
пдредбама нпрмативних аката Савеза.
15.Впди евиденцију Матишне коиге шланпва Савеза.
16.Даје приједлпг Изврщнпм пдбпру п висини гпдищое шланарине
шланпва Савеза.
17.Прати реализацију и ппщтпваое дпгпвпрених пднпса са КС БиХ,
кппрдинира рад представника КСРС у прганима КС БиХ и сарађује са
Канцеларијпм КС БиХ.
18.Инфпрмище јавнпст п раду Савеза.
19.Впди бригу п шуваоу, кприщћеоу и защтити службене
дпкументације. Задужен је за израду пдлука Предсједника Савеза,
Изврщнпг пдбпра, оихпву класификацију и пдлагаое. Ппдстише
изврщеое истих, прати рпшнпст изврщеоа и п тпм пбавјещтава
Предсједника и Изврщни пдбпр у писменпј фпрми.
За свпј рад Генерални секретар је неппсреднп пдгпвпран Изврщнпм
пдбпру, а ппсреднп Скупщтини и шланству Савеза.
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА
Члан 52.
Струшне, административнп-технишке и инфпрматишке ппслпве за
пптребе рада Савеза и оегпвих пргана пбавља Канцеларија Савеза.
Канцеларијпм рукпвпди и за оен рад пдгпвара Генерални секретар.
Организацију Канцеларије, брпј и прпфил струшних сарадника и оихпв
статус на приједлпг Генералнпг секретара утврђује Изврщни пдбпр свпјпм
пдлукпм.
Одлукпм из претхпднпг става регулищу се и друга права, кап щтп су
ппщти услпви рада, ппрема, лишни дпхпци и накнаде заппслених, раднп
вријеме, впђеое и шуваое службене дпкументације, пднпс према импвини и
слишнп.
Акп Канцеларија из билп кпјих разлпга не мпже да пбавља неке пд
упбишајених или специфишних струшних ппслпва, такви ппслпви се ппд
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унапријед дпгпвпреним услпвима мпгу ппвјерити другим правним и
физишким лицима.
НАДЗПРНИ ПДБПР
Члан 53.
Надзпрни пдбпр је прган Скупщтине кпји врщи надзпр над упптребпм
материјалних и финансијских средстава Савеза.
Надзпрни пдбпр брпји 3 члана, пд кпјих је један Предсједника.
Мандат шланпва Надзпрнпг пдбпра траје 4 гпдине.
У пквиру свпјих надлежнпсти Надзпрни пдбпр нарпшитп:
1. Прпвјерава закпнитпст материјалнпг и финансијскпг ппслпваоа
2. Кпнтрплище намјенскп прикупљаое и трпщеое средстава према
утврђенпј структури финансијскпг плана
3. Прпвјерава ваљанпст финансијскп-материјалне дпкументације
4. Уппзправа надлежне пргане на евентуалне неправилнпсти и
предлаже мјере за оихпвп птклаоаое
5. Путем писмених извјещтаја даје мищљеое надлежним прганима
(Скупщтина, Изврщни пдбпр) п Гпдищоем пбрашуну и Заврщнпм
рашуну прије оегпвпг упућиваоа прганима државне кпнтрпле
Надзпрни пдбпр ради у складу са пдредбама Ппслпвника п раду
Изврщнпг пдбпра.
ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА КСРС
Члан 54.
Дисциплински судија је независни казнени прган Савеза кпји пдлушује п
прекрщајима Дисциплинскпг правилника, Прпппзиција такмишеоа и других
ппщтих аката Савеза пд стране шланпва Савеза.

Члан 55.
Дисциплинскпг судију бира Скупщтина на перипд пд 4 гпдине.
За судију мпже бити кандидпванп лице кпје испуоава следеће услпве:
- Диплпмирани правник
28

- Непсуђиван за кривишнп дјелп кпје га шини недпстпјним за функцију
судије
- Предлпжен пд стране најмаое 3 (три) делегата Скупщтине
- Да није делегат у Скупщтини и шлан Изврщнпг пдбпра или шлан
сталнпг пргана Савеза
Укпликп судија буде изабран на неку пд претхпднп наведених функција,
функција судије му престаје данпм избпра.
Члан 56.
Судија мпже бити разријещен дужнпсти и прије истека мандата.
Ппступак за разрјещеое мпже ппкренути 3 (три) делегата Скупщтине . Захтјев
за разрјещеое мпра бити писменп пбразлпжен. Судија је разријещен акп за
разрјещеое гласа већина присутних делегата Скупщтине .
Члан 57.
Дисциплински судија пдлушује искљушивп на пснпву Дисциплинскпг
правилника и других ппщтих аката Савеза.
Прптив Одлука Дисциплинскпг судије дппущтена је жалба Изврщнпм
пдбпру .
У ппступку пред Дисциплинским судијпм,у принципу, јавнпст је
искљушена.
Начин рада и пдлучиваоа Дисциплинскпг судије детаљније се уређује
Дисциплинским правилникпм КСРС.

СТАЛНИ ПРГАНИ САВЕЗА
Члан 58.
Сталне пргане и ппвремена радна тијела именује Изврщни пдбпр на
приједлпг Предсједника и Генералнпг секретара.
Стални пргани Савеза су:
- Струшни савјет
- Арбитражна кпмисија
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-

Орган за такмишеое
Судијски пдбпр
Кпмисија за такмишеоа
Судијска кпмисија

Ппвремена радна тијела Изврщни пдбпр пснива пп пптреби ради
сагледаваоа и рјещаваоа пдређених прпблема, или изврщаваоа
кпнкретних ппслпва и задатака.
Члан 59.
Одлукпм п фпрмираоу сталних пргана и ппвремених радних тијела
Изврщни пдбпр утврђује оихпв брпј и састав, надлежнпст и дјелпкруг рада,
степен сампсталнпсти и пдгпвпрнпсти за изврщаваое задатака кпји су им
ппвјерени, метпд рада и нашин пдлушиваоа.
Члан 60.
Стални пргани фпрмирани пдлукпм Изврщнпг пдбпра у свпм раду
кпристе Ппслпвник п раду Изврщнпг пдбпра и истпм, кап и Генералнпм
секретару су пбавезни дпставити свпј писмени план и прпграм рада са ташнп
прецизираним и фпрмулисаним ппступајућим радоама за изврщеое истпг.
VIII КПШАРКАШКА ТАКМИЧЕОА У РС
Члан 61.
Сва кпщаркащка такмишеоа у РС прганизују се ппд ппкрпвитељствпм
Савеза, а спрпвпде их пргани кпје Савез пвласти и у складу са ппсебним
пдлукама у кпјим се регулищу пбавезе и друга питаоа пд знашаја за
такмишеое (Одлука п такмишеоима, Прпппзиције).
Ппд ппјмпм кпщаркащка такмишеоа ппдразумијевају се:
- Првенствп Републике Српске у свим категпријама
- Куп Републике Српске (М/Ж)
- Стални турнири, ревијалне и пријатељске утакмице
- Међунарпдни сусрети и међунарпдна клупска такмишеоа у кпм су
прпписанп пбавезе наципналних кпщаркащких федерација.
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Члан 62.
Правп да ушествују у званишним такмишеоима имају сви регистрпвани
клубпви, ушлаоени у Савез и тп у рангу кпји су пбезбиједили сппртским
резултатима из претхпдне сезпне и ппд услпвпм да мпгу исппщтпвати:
Прпппзиције и календар такмишеоа, пбезбиједити материјалне и друге
услпве прпписане правилима и стандарде кпји су актима Савеза предвиђени
за пдређени ранг такмишеоа.
Члан 63.
Изврщни пдбпр мпже пдлушити да нека пд такмишеоа пренесе у
надлежнпст или да их ппвјери ПКО, удружеоима кпщаркащких клубпва,
прганизаципним пдбприма и другим прганизацијама и прганима Савеза кад
за тп ппстпје пправдани разлпзи и кад пцијене да их исти мпгу успјещнп
спрпвести.
Члан 64.
Кпщаркащка такмишеоа у РС прганизују се и спрпвпде у складу са ФИБА
правилима и стандардима, пднпснп у складу са нпрмативним актима Савеза у
кпјим се мпгу прпписати пдступаоа, кпја су услпвљена:
- Развијенпщћу кпщаркащкпг сппрта
- Материјалним и финансијским мпгућнпстима
- Инфраструктурпм и стаоем пбјеката
- Гепграфским, сапбраћајним и другим услпвима
Кпд дпнпщеоа Одлуке п пдступаоу пд неких правила и стандарда
Изврщни пдбпр мпра впдити рашуна да се пбезбиједе пснпвне функције
такмишеоа: кпнтинуитет, регуларнпст, ппдједнаки услпви за све ушеснике,
прпхпднпст и слишнп.
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Члан 65.
Првенствп(а) РС у категприји сенипра (сенипрки) спрпвпди се у правилу
пп двпструкпм лига систему и према утврђенпм Календару и расппреду
такмишеоа.
Такмишеоа за Првенствп РС у млађим категпријама (М/Ж) у правилу се
прганизују пп лига систему, али за пвп такмишеое мпже се примијенити и
други пблик (турнирски), кад за тп ппстпје пправдани разлпзи.
Сва званишна такмишеоа спрпвпде се у временскпм интервалу
утврђенпм Одлукпм Изврщнпг пдбпра п ппшетку и заврщетку такмишарске
сезпне.
Сва друга питаоа регулищу се Прпппзицијама и Календарпм такмишеоа
кпје предлаже Орган кпји рукпвпди такмишеоем , а усваја Изврщни пдбпр.

Члан 66.
Стешенп правп за такмишеое у пдређенпј категприји не мпже се
уступити другпм ушеснику кпји тп правп није пстварип такмишеоем у
претхпднпј сезпни.
У званишним такмишеоима никп не мпже ушествпвати у статусу „ван
кпнкуренције“, или акп није уписан у Судски регистар (статус правнпг лица),
Сппртски регистар (статус сппртске прганизације) и акп није регистрпван кап
шлан Савеза (кпщаркащки статус).
Одустајаое пд такмишеоа ппдлијеже санкцијама, изузев акп за тп
ппстпје пправдани разлпзи и акп ушесник такмишеоа п тпме пбавијести
надлежни прган Савеза прије негп щтп се пвјери листа ушесника.
Сви ушесници такмишеоа су пбавезни да ппщтују закпнске пдредбе п
спрешаваоу дппинга и антидппинг правила и да се пбавезнп ппдвргну
антидппинг кпнтрпли акп ти захтијева и спрпвпди стварнп надлежна служба
или прган.
Члан 67.
Систем и Прпппзиције такмишеоа мпрају да буду ппзнати ушесницима
такмишеоа најмаое гпдину дана прије ппшетка сезпне у кпјпј ће се
примјеоивати.
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Тпкпм трајаоа сезпне не мпгу се мијеоати, изузев акп пдређене
прпмјене не захтијевају ванредне пкплнпсти или вища сила (прирпдне катастрпфе, званишнп прпглащена епидемија виспкпг степена распрпстраоенпсти,
ппаснпсти и дужине трајаоа, неппвпљне безбиједнпсне прилике и слишнп).
Ппједина питаоа из пбласти такмишеоа детаљније се пдређују
Прпппзицијама за све врсте или ппједина такмишеоа.
Прпппзиције, на бази претхпдних кпнсултација, предлаже Орган за
такмишеое , а усваја их Изврщни пдбпр.
IX ППШТПВАОЕ ПРАВИЛА ППНАШАОА И ПДГПВПРНПСТ
Члан 68.
Чланпви Савеза су дужни да свпјим радпм и ушещћем у активнпстима
Савеза ппщтују правила ппнащаоа утврђена у Статуту и другим ппщтим
актима Савеза (Ппслпвници п раду рукпвпдећих пргана, Правилник п
регистрацији и праву наступа, кпдекси ппнащаоа у струшним удружеоима,
Прпппзиције такмишеоа, Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти,
Правилник п наградама и признаоима), пднпснп п спрпведбеним пдлукама
кпје дпнпсе пргани Савеза, или су уређена Закпнпм и ФИБА правилима и
стандардима.
Члан 69.
За неппщтпваое или ппвреду утврђених правила ппнащаоа у кпјим су
регулисани међуљудски и сппртски пднпси, јединствп и углед Савеза,
ппјединашна или кплективна права или су закпнима пписани, кап прекрщај
или кривишнп дјелп, шланпвима Савеза се изришу у ппступку утврђиваоа
дисциплинске пдгпвпрнпсти пдгпварајуће санкције.
У зависнпсти пд прирпде ушиоенпг прекрщаја или ппвреде правила
ппнащаоа, пднпснп ппсљедица кпје мпгу настати, шланпвима Савеза се мпгу
изрећи следеће санкције:
- Оппмена
- Суспензија
- Нпвшана казна
- Одузимаое лиценце
- Забрана прганизпваоа кпщаркащких манифестација
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- Забрана пбављаоа дужнпсти у кпщаркащкпм сппрту
- Искљушеое из КСРС
Пп ппступку предвиђенпм у Правилнику п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти,
Дисциплинскпм правилнику, Прпппзицијама такмишеоа или Кпдексу
ппнащаоа, пдлуку п санкцијама дпнпси надлежни прган са или без правне
ппуке.
Члан 70.
Лице или кплектив кпме је изрешена санкција има правп на пригпвпр
или жалбу надлежнпм пргану кпји је пвлащћен за дпнпщеое кпнашне пдлуке.
Нашин какп се пстварује правп на пригпвпр или жалбу дефинисан је у
правнпј ппуци.
У впђеоу ппступка и изрицаоа санкција ппјединцу или кплективу п
кпме се ради мпра се пбезбиједити правп на пригпвпр или жалбу и тп у
правилу двпстепенпг карактера, изузев кад је ријеш п санкцијама кпје имају
мандатни карактер или прпизилазе из аутпматизма предвиђенпг у
пдгпварајућим актима.
Х ФИНАНСИРАОЕ
Члан 71.
Савез је непрпфитна прганизација.
Финансијска и материјална средства Савеза мпгу се кпристити
искљушивп за пствариваое циљева и задатака дефинисаних пвим Статутпм.
За реализацију свпјих циљева и задатака Савез пбезбјеђује неппхпдан
изнпс финансијских средстава.
Обим пптребних средстава утврђује Изврщни пдбпр Финансијским
планпм прихпда и расхпда Савеза за сваку календарску гпдину кпга, у
сарадои са Предсједникпм Савеза припрема и предлаже Генерални секретар.
Члан 72.
Извпри средстава су:
- Чланарина шланпва Савеза у висини кпју за сваку календарску гпдину
утврди Изврщни пдбпр
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- Средства кпја уплаћују шланпви Савеза на име трпщкпва за издаваое
такмишарских и других службених дпкумената према цјенпвнику кпји
за сваку календарску гпдину утврди Изврщни пдбпр
- Кптизација за ушещће у такмишеоу шију висину утврђује Изврщни
пдбпр за све категприје такмишеоа у пдгпварајућпј такмишарскпј
сезпни
- Средства прикупљена пп пснпву изрешених нпвшаних санкција (у план
се узима кап пснпва нивп средстава прикупљен у претхпднпј сезпни)
- Прпдајпм ТВ права и псталих медијских и маркетинщких права
- Прихпди пстварени прганизацијпм сппртских манифестација
- Дпбит пд пбављених услужних и прппагандних дјелатнпсти Савеза
- Субвенције из Бучета Републике Српске и лпкалне сампуправе
- Дпнације правних и физишких лица
- Средства прикупљена пп пснпву сппнзпрства
- Други извпри
О пбезбјеђеоу средстава за рад Савеза старају се Предсједник,
Генерални секретар и шланпви Изврщнпг пдбпра.
Трпщеое средстава пдпбравају Предсједник и Генерални секретар и
свпјим пптписима пвјеравају финансијску дпкументацију.
Члан 73.
Финансијскп ппслпваое Савеза у складу са Закпнпм пбавља се прекп
жирп рашуна кпд пдабране банке.
Обраду финансијске дпкументације врщи Канцеларија Савеза, а израду
Заврщнпг рашуна (пбрашуна) према закљушенпм угпвпру пвлащћенп правнп
лице (агенција) кпја за исте ппслпве има пптребну лиценцу издату у складу са
Закпнпм.
Закпнитпст у прикупљаоу и трпщеоу финансијских средстава
кпнтрплищу Надзпрни прган Савеза и државни прган у складу са Закпнпм.

XI ЈАВНПСТ РАДА
Члан 74.
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Рад Савеза и оегпвих пргана је јаван.
Јавнпст у раду се пбезбјеђује:
- Инфпрмисаоем шланства п раду Савеза у оегпвих пргана
- Редпвним кпнтактпм са средствима инфпрмисаоа
- Дпступнпщћу писаних материјала заинтереспванпм шланству,
прганизацијама, прганима и ппјединцима
- Организпваоем кпнференција за щтампу
- Саппщтаваоем и присуствпм представника инфпрмисаоа
сједницама рукпвпдећих пргана и састанцима сталних и ппвремених
радних тијела
- Објављиваоем ппщтих аката, важнијих пдлука, званишних записника
радних тијела на интернет страници Савеза, кпја је и званишнп
службенп гласилп
- Директним пбраћаоем јавнпсти нпсилаца и најпдгпвпрнијих ппслпва
и задатака у Савезу (Предсједник, Генерални секретар, шланпви
Изврщнпг пдбпра…), или лица кпја Изврщни пдбпр пвласти да мпгу у
име Савеза давати званишне инфпрмације и пбавјещтеоа
Члан 75.
Самп у изузетним слушајевима јавнпст мпже да буде искљушена из рада
Савеза и оегпвих пргана, а пдлуку п тпме дпнпси Изврщни пдбпр,
Предсједник или Генерални секретар.
Бригу п јавнпсти рада и свим радоама и ппступцима у тпм смислу впди
Генерални секретар и Канцеларија Савеза.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 76.
За свпј рад Савез пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм и средствима кпјим
распплаже.
Савез мпже да престане са радпм.
Одлуку п престанку рада дпнпси Скупщтина пп ппступку предвиђенпм у
Ппслпвнику п раду Скупщтине.
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У слушају престанка рада импвина и средства Савеза се пренпсе на
правнп или физишкп лице кпје пдреди Скупщтина и кпје преузима све пбавезе
Савеза.
Члан 77.
Статут Савеза се мпже измијенити и дппунити на нашин на кпји је
дпнесен.
Иницијативу за измјене и дппуне, пднпснп дпнпщеое нпвпг Статута
мпгу ппднијети једна трећина шланпва Скупщтине, Изврщни пдбпр, два ПКО
или акп тп налажу пбавезујуће закпнске пдредбе.

Члан 78.
У гпвпрнпј и писанпј службенпј кпресппнденцији шланства и Савеза
кпристи се српски језик и ћирилишнп писмп, изузев акп упптребу другпг језика
и писма не захтијевају пправдани разлпзи.

Члан 79.
Сва ппщта и ппјединашна акта Савеза и оегпвих шланпва мпрају да буду
у сагласнпсти са пдредбама пвпг Статута.
Чланпви Савеза и оегпви пргани дужни су да сва ппщта и спрпведбена
акта усагласе са пдредбама пвпг Статута у рпку 6 мјесеци.

Члан 80.
У слушају разрјещеоа пд стране Скупщтине, билп кпг пргана прије
истека мандата, мандат нпвпизабранпм пргану траје дп истека перипда за
кпји је разријещени прган биран.
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Члан 81.
Овај Статут ступа на снагу данпм усвајаоа, а примјеоује се псмпг дана
пд дана службенпг пбјављиваоа на интернет страници Савеза.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут КСРС усвпјен на
сједници Скупщтине 10. марта 2001 гпдине.
Бијељина, 26.12.2015. гпдине

Предсједник Скупщтине КСРС

Брпј: 215-4-12/15
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