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На основу члана 46. став 1. тачка 5. Статута Кошаркашког савеза Републике 

Српске, Извршни одбор Кошаркашког савеза Републике Српске на 27. сједници 

одржаној дана 23. децембра 2016. године у Бања Луци доноси 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  

КОШАРКАШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

I -   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 Дисциплински правилник Кошаркашког савеза Републике Српске (у даљем 

тексту: Правилник) утврђује прекршаје, одговорности, санкције и поступак за 

њихово изрицање, као и друга питања у случајевима непоштовања нормативних 

аката и одлука органа Кошаркашког савеза Републике Српске (у даљем тексту: 

КСРС), Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине (у даљем тексту: КСБиХ) 

које су у надлежности КСРС, као и прописа ФИБА и осталих важећих 

међународних конвенција које се односе на спорт. 

КСРС може својим општим актима утврђивати и друге прекршаје и 

прописивати казне за те прекршаје предвиђене овим Правилником, за повреду 

општих аката које је донио КСРС. 

 

Члан 2.  

 Пропозицијама такмичења могу се утврђивати и други прекршаји и 

прописивати санкције за те прекршаје, под условом да нису у супротности са овим 

Правилником.  

 

Члан 3.  

 Клубови својим нормативним актима уређују питања дисциплинске 

одговорности за кршење клубске дисциплине, а одговорност за прекршаје клубске 

дисциплине не искључују дисциплинску одговорност по овом Правилнику и 

обрнуто.  

 Дисциплинске санкције изречене по нормативном акту клуба, дјелују само у 

оквиру клуба, осим ако то није другачије предвиђено нормативним актом КСРС.  

 

Члан 4.   

 Дисциплински органи КСРС воде поступак за прекршаје учињене од стране 

својих чланова, клубова и удружења КСРС, односно за прекршаје учињене на 
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такмичењима којима руководе органи КСРС, осим ако посебним општим актом није 

другачије прописано.  

 

Члан 5.  

 Члану кошаркашке организације не може бити изречена санкција за прекршај 

који пре него што је учињен није био овим Правилником или другим општим актом 

одређен као прекршај, за који на исти начин и није била прописана санкција.  

Члан 6.  

 Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја пре него што се то утврди 

правоснажном одлуком надлежног органа.  

 

Члан 7.  

 За прекршај који учине одговорна лица у члановима КСРС као 

организационим облицима, казниће се тај организациони облик односно одговорна 

лица у том организационом облику. 

 Одговорним лицем сматра се лице коме је повјерен одређени круг послова 

кошаркашке организације.  

 За прекршаје које учине клубови, чланови клуба и одговорна лица у тим 

клубовима, одговарају клубови и одговорна лица у тим клубовима.  

 

Члан 8.  

 Клуб односно удружење чини прекршај ако је до његовог извршења дошло 

радњом или пропуштањем извршења радње од стране органа, или одговорног лица 

или другог лица које је било овлашћено да иступа у име тог клуба односно 

удружења. 

 

Члан 9.  

 Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја дошло 

његовом радњом или пропуштањем извршења радње, ако је при томе поступао 

умишљајно илииз нехата или крајње непажње. 

 Одговорност одговорног лица не престаје престанком чланства или функције 

у кошаркашкој организацији.  

 

Члан 10.  

 Овај Правилник примјењује се без обзира да ли је прекршај учињен на 

територији Републике Српске или ван ње.  
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Члан 11.  

 Овај Правилник примјењује се, ако међународним прописима прихваћеним од 

стране кошаркашке организације није другачије регулисано, и на лица стране 

држављане који су чланови КСРС.  

 

Члан 12.  

 Непознавање нормативних аката не искључује дисциплинску одговорност.  

 

 

II- ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ  

 

Члан 13.  

 Учинилац је одговоран када прекршај учини из умишљаја, крајне непажње 

или из нехата.  

 Није прекршај у смислу овог Правилника ако је учињен у нужној одбрани или 

крајњој нужди. 

 

Члан 14.  

 За прекршај одговара извршилац прекршаја, као и подстрекач и помагач 

учињеног прекршаја, а покушај се кажњава само ако је то предвиђено овим 

Правилником. 

 

 

III- ВРСТЕ САНКЦИЈА 

 

Члан 15.  

Извршиоцу прекршаја могу се изрећи сљедеће санкције:  

- опомена 

- новчана казна 

- забрана приступа публике на одређеном броју утакмица 

- Забрана играња одређеног броја утакмица на свом терену 

- Забрана играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица 

- Временска забрана играња или вршења дужности 

- Искључење из даљег такмичења и пребацивање у нижи ранг 

- Доживотна забрана играња ,вршења дужности (дисквалификација), 

   

 

 

Члан 16.  
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 Опомена се изриче за прекршаје учињене под таквим околностима које их 

чине особито лаким, а за које прекршаје је иначе предвиђена казна забране играња 

или вршења дужности на одређеном броју утакмица, када поступајући орган 

оцијени да ће се таквом упозорењем постићи сврха кажњавања.  

 

Члан 17.  

 Новчана казна се може изрећи само према извршиоцу прекршаја који по било 

ком основу остварује новчану накнаду у вези са кошаркашким спортом, утврђену и 

прописано општим или посебним актима кошаркашке организације. 

 Висина новчане казне за појединца је у распону од 100 до 5.000 бодова, а за 

клубове од 200 до 10.000 бодова.  

 Прекршилац је дужан да новчану казну плати у року од 15 дана од 

правоснажности одлуке, уколико самом одлуком није другачије одређено, а у 

противном се налази под суспензијом до уплате новчане казне.  

 Новчана казна се изриче у корист КСРС. 

 

Члан 18.  

Казна забране играњаили вршења дужности може се изрећи као забрана 

играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, одређене врсте 

такмичења (првенствених, пријатељских, куп, међународних и за 

репрезентацију), или на свим врстама такмичења.  

Клуб коме је изречена казна забране играња одређеног броја утакмица на свом 

терену, може играти утакмицу у другом месту у коме постоји спортска дворана 

која је регистрована за текућу сезону за одигравање кошаркашких утакмица 

одговарајуће лиге. Минимална удаљеност места у којем се могу заказати 

утакмице, од места из којег је клуб, утврђује се пропозицијама одређеног 

такмичења које нису у супротности са овим Правилником. 

  Клуб којем је изречена казнаиграња утакмица на свом терену без 

присуства публике, дужан је да обезбиједи дворану тако да утакмици могу 

присуствовати само службена лица и представници јавног информисања. 

  Казна забране играња или вршења дужности изриче се у трајању од 

најмање двије а највише осам утакмица, а за клубове од једне до осам утакмица 

забране играња на свом терену или играња без присуства публике.  

   

Члан 19.  

 Казна временске забране играња или вршења дужности, подразумијева 

забрану играња или вршења дужности за одређени временски период.  

Казна временске забране играња или вршења дужности може се изрећи као 

забрана на свим утакмицама, свих врста такмичења, или као забрана играња 
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утакмица појединих врста такмичења или вршења појединих или свих 

дужности у кошаркашком спорту у утврђеном временском периоду. 

 Казна временске забране играња или вршења дужности изриче се на пуне 

месеце и пуне године. 

 Казна временске забране играња или вршења дужности изриче се у 

трајању од најмање два мјесеца а највише двијегодине, при чему се може и 

одузети лиценца за играње или вршење дужности. 

 У случају када се изриче казна прекршиоцу који издржава раније 

изречену казну, може се изрећи јединствена временска казна у трајању дужем 

од две године, а највише три године. Уколико прекршилац након другог 

издржавања казне учини нови прекршај може се изрећи казна доживотне 

забране играњаили вршења дужности (дисквалификација). 

 

 

 

Члан 20.  

 Казна доживотне забране играња или вршења дужности 

(дисквалификација) и казна пребацивања у нижи ранг такмичења, изричу се 

за прекршаје учињене под посебно тешким околностима када је учинилац при 

његовом извршењу испољио нарочиту одлучност, упорност или безобзирност, 

или је изазвао нарочито тешке посљедице.  

 

Члан 21.  

 При изрицању временске казне забране играња или забране вршења 

дужности и новчане казне, надлежни орган може одложити извршење изречене 

казне (условна осуда) за вријеме које не може бити краће од 6 мјесеци нити дуже од 

двије године, с тим да се изречена казна неће извршити ако учинилац у том року не 

учини нови прекршај.  

 Условна осуда се не може изрећи у случају физичког напада на чланове 

кошаркашке организације.  

Условна осуда изрећи ће се ако према околностима под којима је учињен 

прекршаји према понашању извршиоца послије његовог извршења, као и с обзиром 

на његов ранији живот и понашање, надлежни орган оцијени да није нужна примјена 

казне јер се сврха кажњавања може постићи и уз пријетњу казном тако да извршилац 

убудућенеће вршити прекршаје.  
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IV - ОДМЈЕРАВАЊЕ КАЗНЕ  

 

Члан 22.  

 Приликом одмјеравања казне узимају се у обзир све околности које утичу да 

казна буде већа или мања, а нарочито тежина учињеног прекршаја и његове 

посљедице, степен одговорности извршиоца, побуде из којих је учињен, околности 

под којима је извршен прекршај, испољена намера, моралне особине извршиоца и 

држање послије учињеног прекршаја.  

У случају када постоје такве олакшавајуће околности које указују да се и 

блажом казном може постићи сврха кажњавања, поступајући орган може одредити 

казну испод границе предвиђене овим Правилником.  

 Ублажавање казне врши се тако, што се казна забране играња или вршења 

дужности на одређеном броју утакмица, казна временске забране играња или 

вршења дужности или новчана казна, умањује највише до половине рачунајући од 

минимума казне предвиђене за тај прекршај, с тим што се клубу при ублажавању 

може увијек изрећи новчана казна, као и извршиоцу прекршаја из члана 17. став 1. 

овог Правилника. 

У случају када се изриче казна први пут према играчима млађих категорија 

(јуниори, кадети, пионири) ако је за прекршај изреченавременска казназабране 

играња, увијек ће се изрећи блажа казна од предвиђене, а ако је изречена казна 

забране играња на одређеном броју утакмица, та казна ће се ублажити у смислу 

става 3. овог члана.  

 

Члан 23.  

 Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату, када 

постоје посебно тешке посљедице или друге околности због којих је прекршај добио 

тежи облик-посљедице.  

 Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за учињени прекршај, а није 

протекло више од годину дана рачунајући од дана издржане казне. 

 Отежавајућа околност је и када извршилац злоупотријеби своју функцију или 

искаже упорност и безобзирност приликом извршења прекршаја.  

 

Члан 24.  

Олакшавајуће околности постоје када је извршилац прије учињеног прекршаја 

био примјерног спортског понашања и морала, или на то указује његов стаж, углед 

или учешће у репрезентативним селекцијама, или друге заслуге и признања за развој 

кошаркашког спорта.  

Признање извршиоца прекршаја увијек је олакшавајућа околност. 
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Члан 25. 

 У случају одмјеравања казне за више прекршаја којима се истовремено 

одлучује, најприје се утврђује казна за сваки прекршај посебно, а потом се доноси 

одлука о јединственој казни и то на сљедећи начин:  

- ако је за један прекршај утврђена казна доживотне забране играња или 

вршења дужности, изриче се само та казна;  

- више изречених казни временске забране играња или вршења дужности 

или казне забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, 

спаја се у једну казну која мора бити мања од збира изречених казни;  

- ако је за један прекршај изречена казна временске забране играња или 

вршења дужности на одређеном броју утакмица, тада се изриче 

јединственавременска казна забране играња или вршења дужности. 

 

Члан 26.  

 У случају када се изриче казна извршиоцу који већ издржава казну, казна која 

се извршава ће се узети као утврђена, те ће се одмјерити казна за нови прекршај и 

потом изрећи јединствена казна поступајући у смислу чланова 19. и 25.овог 

Правилника, с тим што се издржани дио казне урачунава у казну, као дио 

јединствене казне.  

 

V- ЗАСТАРЈЕЛОСТ  

 

Члан 27. 

Покретање дисциплинског поступка застарјева у року од 6 мјесеци, 

рачунајући од дана извршења прекршаја.  

Дисциплински поступак се не може водити уколико у року од 6 мјесеци од 

дана покретања поступка није донијета првостепена одлука.  

 

 

VI - ГАШЕЊЕ, БРИСАЊЕ И ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ 

Члан 28.  

Изречена казна не може се извршити ако је протекло:   

- једна година од изрицања казне забране играња или вршења дужности на 

одређеном броју утакмица;  

- двије године од изрицањавременске казне играњаили вршења дужности у трајању 

од једне године;  

- три године од изрицања временске казне забране играња или вршења дужности, у 

трајању преко једне године;  
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- једна година од изрицања новчане казне.  

Застарјевање извршења казне почиње од дана када је одлука о казни постала 

правоснажна. 

Издржавање изречене временске казне или казне на одређеном броју 

утакмица не тече за вријеме издржавања казне затвора изречене од стране 

надлежног државног органа, или играња у иностранству.  

 

Члан 29.  

Протеком једне године од дана издржане, опроштене или застарјеле казне, 

кажњени се брише из евиденције кажњених.  

Условна осуда брише се из евиденције кажњених протеком шест мјесеци, 

рачунајући од дана протека времена за које је извршење било одложено.  

 

 

VII– ЕВИДЕНЦИЈА САНКЦИЈА 

 

Члан 30.  

 Правоснажне одлуке се уписују у евиденцију коју води орган надлежан за 

изрицање санкција у првом степену, а евиденција о санкцијама изречених судијама 

и делегатима, као и тренерима, води се и у евиденцијама тих удружења. 

 

 

VIII- ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 31.  

 Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве коју може поднијети 

сваки члан КСРС, службено лице, орган илиудружење КСРС, против члана КСРС. 

 

Члан 32. 

 Одлучивати у смислу овог Правилника могу дисциплински органи: клубова, 

удружења КСРС, као и орган КСРС или орган подручног кошаркашког одбора 

(ПКО) у саставу КСРС, или пак други органи предвиђени посебним актима. 

 У дисциплинском поступку, по поднијетој дисциплинској пријави, одлучује 

дисциплински судија КСРС у оквиру своје надлежности, односно дисциплински 

судија ПКО, или пак дисциплински орган клубова односно одговарајући 

дисциплински орган удружења у саставу КСРС ау оквиру свог дјеловања. 
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Члан 33. 

 Уколико се пријава подноси дисциплинском судији КСРС, подносилац 

пријаве је дужан да уплати на рачун КСРС таксу у износу од 300 бодова, 

односно одговарајући износ таксе у поступку пред дисциплинским судијом 

ПКО чији износ утврђује надлежни орган ПКО, а која такса се враћа подносиоцу 

пријаве уколико буде донесена одлука којом је утврђена основаност 

пријаве.Уколико подносилац пријаве не приложи доказ о уплаћеној такси, пријава 

се неће узети у разматрање.  

 Таксу не плаћају лица која по службеној дужности подносе пријаву 

дисциплинском судији КСРС односно истоименом органу ПКО у саставу КСРС. 

 

Члан 34.  

  При вођењу дисциплинског поступка, учесници у поступку су обавезни да 

испуњавају захтјеве одговарајућег дисциплинског органа (дисциплинског судије) у 

циљу утврђивања материјалне истине у предмету који се рјешава. 

  Дисциплинским органима помажу стручни органи у оквиру свог дјелокруга, 

као и стручни сарадници којима се може повјерити и обављање појединих радњи у 

поступку доношења правилне одлуке.  

 

Члан 35. 

  Након проведеног поступка и утврђеног чињеничног стања, које се утврђује 

релевантним доказима и прибављеним изјавама учесникакоје могу бити у писменој 

или усменој форми, дисциплински судија КСРС односно истоимени орган у ПКО, 

каои надлежни органу клубу и надлежни орган удружења КСРС у оквиру свог 

дјеловања, доносе одлуку по свом слободном увјерењу. 

 

Члан 36.  

 У случају да постоји основана сумња да је извршилац учинио прекршај за који 

се може изрећи временска казна забране играња или вршења дужности или казна 

доживотне забране играња или вршења дужности (дисквалификација), може се 

изрећи мјера суспензије, која траје до правоснажностиодлуке у дисциплинском 

поступку.  

 Вријеме проведено под суспензијом урачунава се у казну, а о одлуци о 

суспензији се обавјештава писменим путем на одговарајући начин. 

 Против одлуке о суспензији не може се изјавити жалба.  

 

Члан 37.   

 Дисциплински орган одлучује писменом одлуком која садржи:  
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– назив и састав органа који је доноси, као и 

вријеме доношења одлуке,  
– име и презиме и функцију лица, односно назив 

органа коме се изриче санкција,  
– опис прекршаја, 
– одлука о санкцији односно казни, 
– образложење одлуке,  
– поука о правном лијеку.  

 

Члан 38.  

 Одлука се сачињава у довољном броју примјерака за прекршиоца, његов клуб 

(ако је кажњен играчили функционер), Канцеларију КСРС односно ПКО зависно од 

нивоа дјеловања  односно такмичења, каои за подносиоца пријаве.  

 

 

 

Члан 39.  

 Против одлуке дисциплинског судије КСРС односно истоименог органа ПКО, 

донијете у првом степену, може се изјавити жалба у року од8 дана рачунајући од 

дана пријема писменог отправка одлуке, Извршном одбору КСРС, односно 

Предсједништву ПКО у случају да је одлуку донио дисциплински судија ПКО,а 

путем надлежног дисциплинског судије. 

 Приликом подношења жалбе на одлуку дисциплинског судије КСРС, 

подносилац жалбе је дужан да уплати на рачун КСРС таксу у износу од 600 бодова, 

односно одговарајући износ таксе у поступку пред дисциплинским судијом 

ПКО чији износ утврђује надлежни орган ПКО. 

 Жалбу може изјавити подносилац пријаве, лице којем је изречена санкција, 

као и у име тог лица клуб којем то лице припада, односно кажњени клуб или 

удружење. 

 Уколико незадовољна странка уз жалбуне приложи доказ о уплаћеној 

прописаној такси, жалба ће бити одбачена.  

 Уредно изјављену жалбу, дисциплински судија КСРС односно дисциплински 

судија ПКО, ће прослиједити Извршном одбору КСРСодносно Предсједништву 

ПКО (зависно од надлежности), заједно са списима предмета, у року од 8 дана од 

пријема жалбе.  

 

Члан 40.  

 Ако је жалбу изјавио само кажњени, првостепена одлука се не може 

измијенити на његову штету, а изјављена жалба задржава извршење побијане 

одлуке. 
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Члан 41.  

 Одлуке о суспензији и доживотној дисквалификацији које доносе 

одговарајући орган КСБиХ и ФИБА, обавезујуће су за КСРС, а такође уколико то 

околности налажу КСРС има обавезу да о својој одлуци обавијести и КСБиХ, а и 

кошаркашке савезе (одговарајућих) сусједних земаља,аи ФИБУ. 

 

 

IX - ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛИЈЕКОВИ  

 

Приједлог за понављање поступка 

 

Члан 42.  

Понављање поступка може се тражити:  

- ако постоји основана сумња да је одлука заснована на лажним чињеницама,  

- ако постоје чињенице и нови докази који су постојали а раније нису били 

познати, који би, да се за њих знало, имали утицаја приликом одлучивања. 

 

Члан 43.  

 Приједлог за понављање поступка могу изјавити:  
– кажњени, 
– клуб или удружење, ако је кажњен играч или функционер тог клуба односно 

 удружења,  
– подносилац пријаве.  

 Приједлог за понављање поступка подноси се у року од 6 мјесеци 

рачунајући од дана правоснажности одлуке. О приједлогу за понављање 

поступка одлучује орган против чије одлуке је поднесен приједлог за 

понављање поступка.  

 

 

Ванредно ублажавање казне 

 

Члан 44. 

 На основу молбе кажњеног (или његовог клуба или удружења), 

Скупштина КСРС може кажњеног ослободити од даљег издржавања казне или 

казну ублажити у случају постојања таквих околности које оправдавају 

доношење овакве одлуке. 

 Приликом одлучивања у смислу претходног става увијек ће се цијенити 

мишљење првостепеног органа. 
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 Молба за ванредно ублажавање казне може се поднијети након протека 

6 мјесеци од правоснажности првостепене одлуке. 

 

 

X - ПОСЕБНИ ДИО  

 

Опште казне 

 

Члан 45.  

Ко на било који начин не извршава одлуке или не поштује нормативна акта 

КСРС, односно органа коме је КСРС повјерио одређена овлашћења из своје 

надлежности, а којима се регулишу питања од заједничног интереса кошаркашког 

спорта, укључујући и прописеФИБА:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности од једног 

мјесеца до једне године,  

- ако прекршај учини клуб-екипа или удружење, казниће се новчаном казном, а 

одговорно лице клуба или удружењаказниће се временском забраном вршења 

дужности од једног мјесеца до једне годинеи новчаном казном. 

 

Члан 46.  

 Клуб који одобри играчу одлазак у иностранство без сагласности надлежног 

органа КСРС односно КСБиХ, као и клуб који споразумно раскине уговор са 

играчем супротно одредбама Регистрационог правилника, казниће се 

пребацивањем у нижи ранг такмичења и новчаном казном. 

 

 

Члан 47.  

 Ко не извршава одлуке органа кошаркашке организације:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности до двије 

године,  

- ако прекршај учини клуб-екипа или удружење, казниће се новчаном 

казном, а одговорно лице клуба или удружењаказниће се временском 

забраном вршења дужности до двије године.  

 

Члан 48.  

 Ко дјелује посредно или непосредно против одлуке органа кошаркашке 

организације или на други начин опструкцијом тих одлука, било посредно или 

непосредно чини да се озбиљно угрози углед или ефикасност тих органа:  
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- казниће се временском забраном играња или вршења дужностии новчаном 

казном. 

- у посебно тешким случајевима може се изрећи и казна доживотне забране 

играња или вршења дужности (дисквалификација) и новчана казна. 

- ако прекршај учини клуб-екипа или организација, казниће се новчаном 

казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном вршења дужности, 

која у посебно тешким случајевима може ићи до доживотне забране вршења 

дужности  (дисквалификације) и новчаном казном. 

 

 Члан 49.  

 Ко се, позван пред орган кошаркашке организације, непристојно или 

неспортски понаша, или се на позив неоправдано не одазове:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности иновчано. 

 

Члан 50.  

 Ко се увредљиво изражава, износи или преноси неистине о кошаркашком 

руководству, клубу или члану кошаркашке организације:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од 

најмање једне године,  

- ако прекршај учини клуб-екипа или удружење, казниће се новчаном казном, а 

одговорно лице клуба односно удружења казниће се временском забраном вршења 

дужности у трајању од најмање једне године.  

 

Члан 51.  

 Ко изјавом или на други начин, свјесно доводи у заблуду органе у 

кошаркашкој организацији, тијела или функционере у тим органима, па се усљед 

тога донесе одлука која се иначе не би донијела:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности до једне 

године. 

 Ако дјело из става 1. учини клуб или удружење, њихов орган или функционер, 

клубодносно удружење ће се казнити новчаном казном. 

 

Члан 52. 

 Ко да лажни исказ у поступку пред органима кошаркашке организације:  

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање шест 

мјесеци.  

 Ако дело из става 1. овог члана учини одговорно лице клуба:  

- клуб ће се казнити новчаном казном, а одговорно лице клуба односно 

 удружења казниће се забраном вршења дужности у трајању од најмање шест 

 мјесеци.  



15 

 

 

Члан 53.  

 Ко је кажњен правоснажном одлуком или се налази под суспензијом, а јавно 

или прикривено обавља ма какву функцију у вези кошаркашког спорта:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од 

најмање једне године.  

 Истом казном казниће се и одговорна лица која су дозволила или омогућила 

обављање функција у смислу претходног става.  

 Ако се функција обавља у клубу, клуб ће се казнити новчаном казном. 

 

 

Санкције које се односе на такмичење 

 

Члан 54. 

 Казне које се односе на прекршаје у вези са такмичењем и у такмичењу, 

регулисане су„Службеним правилима игре“ и пропозицијама такмичења, с тим да 

се за прекршаје наведене у сљедећим члановима могу и изрећи казне у складу са 

одредбама овог Правилника. 

 

Члан 55.  

 Ко наговара такмичара или функционера клуба да екипа не наступи, или да не 

наступи у најбољем саставу, да се не залаже, или да не игра по најбољем знању, или 

да напусти игру или терен:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од 

најмање шест мјесеци иновчаном казном. 

 Када је наговарање успјело:  

- може се изрећи казна доживотне забране играња или вршења дужности 

(дисквалификација)и новчана казна. 

 Играч, или други члан клуба, који прихвати наговарање из става 1. овог члана:  

- казниће се казном доживотне забране играња или вршења дужности 

(дисквалификација), а клуб ће се казнити пребацивањем у нижи ранг 

такмичења и новчаном казном. 

 

Члан 56.  

 Ко наговара или обећавањем поклона, или на други начин утиче на судију или 

делегата да своју дужност на утакмици не врши у смислу правила кошаркашке игре:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од 

најмање једне године.  
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 Када је наговарање успјело, може се изрећи казна доживотне забране 

играња или вршења дужности (дисквалификација). 

 Судији или делегату који је прихватио наговарање, поклон или обећање и 

своју дужност обавио супротно правилима кошаркашке игре:  

- изрећи ће се временскаказна доживотне забране вршења дужности 

(дисквалификација), што се односи на све функције у кошаркашком спорту. 

 

Члан 57.  

 Ко на било који начин утиче или учествује у намјештању резултата на 

кошаркашкој утакмици:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од 

најмање једне године или доживотном забраном играња или вршења дужности 

(дисквалификација). 

 Клуб који учествује у намјештању резултата:  

- казниће се новчаном казном и пребацивањем у нижи ранг такмичења.  

 

Члан 58. 

 Клуб који према кошаркашкој организацији не испунисвојеобавезе и не 

извршава дужности:  

- казниће се новчаном казном, пребацивањем у нижи ранг такмичења или 

дисквалификацијом (искључењем) из кошаркашке организације. 

 

Члан 59.  

 Ко се на јавном месту, као члан кошаркашке организације недолично понаша:  

- казниће се забраном играња или вршења дужности до једне године и 

новчаном казном. 

 Ко се недолично понаша на кошаркашкој утакмици, члан је кошаркашке 

организацијеа није учесник утакмице:  

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању 

до једне године и новчаном казном.  

 

Члан 60. 

  Тренер, играчи или званични представник екипе који неспортским понашањем 

доведе до прекида игре и утакмица се не настави: 

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању до једне године. 
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Члан 61.  

  Лице које намјерно подстиче играче да чине личне грешке да би његова екипа 

остала са недовољним бројем играча за даљу игру и усљед тога утакмица се прекине: 

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању до једне године 

 

Члан 62. 

 Суспендовани или кажњени тренер који врши дужност тренера тако што даје 

упутства екипи, или руководи екипом директно или посредством другог лица или 

на било који други начин или средством сарађује са руководством екипе или екипом 

на утакмици: 

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању до једне године. 

 

Члан 63. 

 Ако судија или помоћни судија који присуствује утакмици, одбије захтјев 

делегата да суди или обавља дужност помоћног судије на тој утакмици, казниће се 

забраном вршења дужности до два мјесеца. 

 

Члан 64.  

 Ако клуб-екипа под суспензијом и поред тога наступи на јавној утакмици:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности.  

  

 Члан 65.  

 Клуб који не испуни обавезу да у званичном такмичењу млађих категорија 

учествује са прописаним бројем селекција, уколико има такву обавезус обзиром на 

степен такмичења у коме се налази:  

- казниће се новчаном казном.  

 

Члан 66.  

 Ако играч или функционер који учествује у одговарајућој репрезентативној 

селекцији или на међународној утакмици, својим поступцима нанесе штету угледу 

кошаркашког спорта:  

- казниће се временском казном забране играња или вршења дужности и 

новчаном казном.  

 Уколико су поступци учињени под посебно отежавајућим околностима може 

се изрећи и казна доживотне забране играња или вршења дужности. Ако 

прекршај учини клуб-екипа:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности и новчаном казном. 
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Члан 67.  

 Играч који у прелазном року потпише приступницу за два или више клубова, 

односно играч који је закључио више важећих уговора са различитим клубовима:  

- казниће се временском казном забране играња и новчаном казном. 

 Клуб који је знао да је играч већ дао изјаву за приступање другом клубу, или 

да има важећи уговор са другим клубом, а прими изјаву за прелазак играча у свој 

клуб, или закључи уговор са тим играчем:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности и новчаном казном. 

 

Члан 68.  

 Клуб који на утакмици уврсти у екипу играча који није љекарски прегледан 

или му је од стране љекара наступање забрањено:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности и новчаном казном. 

 

Члан 69.  

 Клуб који одигра у земљи утакмицу са иностраном екипом, без одобрења 

надлежних органа:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности и новчаном казном.  

 

Казне које се односе на насиље у спорту 

 

Члан 70.  

 Члан кошаркашке организације који вријеђа, изазива или физички нападне 

такмичара, тренера, функционера, делегата, судију или гледаоца на утакмици, или 

ван кошаркашког терена:  

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање шест 

мјесеци и новчаном казном. 

 У посебно тешким случајевима може се изрећи казна доживотне забране 

играња или вршења дужности (дисквалификација). 

 Уколико прекршај из овог члана направи играч на утакмицама такмичења 

млађих категорија КСРС, временском казном забране вршења дужности до двије 

године, казниће се и тренер екипе или одговорно лице клуба, чији је играч направио 

прекршај.  
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Члан 71.  

 Клуб чији навијачи, сходно члану 3. Европске конвениције о насиљу и 

недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, без обзира да ли се 

утакмица игра на домаћем или гостујућем терену, организовани у групи испољавају 

агресивност која се огледа у неспортском понашању, вулгарном и увредљивом 

скандирању, изрицању пријетњи, физичком покушају да онемогуће нормалан ток 

утакмице, чинећи на тај начин својеврсно насиље с циљем да се изазове прекид 

утакмице, изазову прекид утакмице или угрозе личну безбједност противничних 

играча или службених лица: 

- казниће се временском забраном играња утакмица на свом терену у 

трајању од два мјесеца до једне године. 

 У поновљеном случају клуб ће се искључити из тог такмичења и пребацити 

у нижи ранг такмичења за наредну такмичарску сезону. 

 

Члан 72.  

 Клуб-екипа организатор утакмице на којој је дошло до нереда, као и екипа која 

проузрокује или учествује у нереду:  

- казниће се новчаном казном.  

 У тежим случајевима клуб-екипа организатор утакмице, казниће се забраном 

играња одређеног броја утакмица на свом терену или казном забране 

присустава публике на одређеном броју утакмица на свом терену.  

 

Члан 73.  

 Клуб-екипа која неоправдано одустане од такмичења:  

- казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења од оног у који би дошао 

испадањем из такмичења које је напустио.  

 

Члан 74.  

 Ко на кошаркашкој утакмици с умишљајем повриједи играча, судију, 

функционера, делегата, а члан је кошаркашке организације: 

-  казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању до 

једне године. 

 У особито тешким случајевима и поновљеним случајевима: 

- може се изрећи казна доживотне забране играња и вршења дужности 

(дисквалификација). 

 

Члан 75.  

 Играч или тренер одстрањен са клупе, који се и даље неспортски понаша:  
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- казниће севременском казном забраном играњаили вршења дужности, 

иновчаном казном.  

 

Члан 76.  

 Играч или тренер који физички нападне противничког играча за вријеме 

утакмице:  

- казниће сезабраном играњаили вршења дужности на одређеном броју 

утакмица иновчаном казном, а у тежим случајевимавременском забраном 

играњаили вршења дужности и новчаном казном. 

 

Члан 77.  

 Играч, тренер или други члан кошаркашке организације који јавно неспортски 

критикује одлуке судија:  

- казниће сезабраном играња или вршења дужности на одређеном броју 

утакмицаиновчаном казном.  

 

Члан 78.  

 Играч који у поступку регистрације да нетачне податке:  

- казниће севременском казном забране играњау трајању до једне године и 

новчаном казном.  

- За извршени прекршај, ако се утврди одговорност, казниће се и тренер екипе 

или одговорно лице клуба, временском казном забране вршења дужности у трајању 

до двије године и новчаном казном.  

- Уколико се након одигране утакмице утврди да је на утакмици наступао 

неправилно регистрован играч, исти ће се казнити временском казном забране 

играњау трајању до једне године, а тренер екипе или одговорно лице клуба, ако се 

утврди одговорност, казниће се временском забраном вршења дужности до двије 

године и новчаном казном.  

 Ако прекршај из претходног става учини клуб казниће се новчаном казном, а 

одговорно лице клуба казниће се временском казном забране вршења дужности и 

новчаном казном. 

 

Члан 79.  

 Играч који наступи за други клуб без одобрења свог клуба:  

- казниће се временском казном забране играња и новчаном казном. 

 Клуб-екипа која без одобрења стави у екипу играча из другог клуба:  

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском 

казном забране вршења дужности и новчаном казном.  
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Санкције које се односе на коришћење допинга и метода допинга 

   

Члан 80. 

 Сваки играч чији се допинг тест покаже позитивним, подлијеже санкцијама. 

 

Члан 81.  

 У случају повреде антидопинг правила, мјера забране учешћа на такмичењима 

изриче се у сљедећем трајању:  

- најмање три мјесеца до трајне забране;  

- трајна забрана ако је повреда почињена према малољетном играчу или ако је 

почињена од стране тима за подршку играча.  

  Играчу за кога се утврди да је одговоран због допинга супстанцом која је 

посебно идентификована у референтној листи забрањених фармаколошких класа 

допинг супстанци и допинг метода као опште доступна у медицинским производима 

или као супстанца за коју је мало вјероватно да се може успјешно злоупотребити 

као допинг чинилац, мјера забране учешћа на такмичењима изриче се у сљедећем 

трајању: 

- најдуже до једне године за прву повреду антидопинг правила, уз могућност да 

се уместо те мере изрекне опомена;  

- двије године за другу повреду;  

- трајна забрана за трећу повреду.  

  Мјера забране учешћа на такмичењима неће бити изречена за повреду 

антидопинг правила ако играч докаже да није крив, односно одговоран за пропуст 

или немар. Играчу мјера забране учешћа на такмичењима може бити изречена у 

краћем трајању:  

- али не краће од половине минималног трајања забране, односно осам година 

ако би иначе требало изрећи мјеру трајне забране, за повреду антидопинг правила 

ако играч докаже да није поступао са грубом непажњом, односно да није учинио 

значајан пропуст или немар;  

- али не краће од половине минималног трајања забране, односно осам година 

ако би иначе требало изрећи мјеру трајне забране, за повреду антидопинг правила 

почињену од стране помоћног особља играча и за повреду антидопинг правила, ако 

играч пружи значајан допринос у откривању или утврђивању повреде антидопинг 

правила почињене од стране помоћног особља играча или других лица.  

 Играч коме је од стране надлежне антидопинг организације изречена мера 

забране учешћа на такмичењима, не може за време трајања забране учествовати у 

било ком својству и у било ком спорту, на спортским приредбама, нити обављати 

функције у организацијама у области спорта, укључујући и активности везане за рад 

са спортистима.  
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 Наведене одредбе сходно се примјењују и на мјеру забране обављања 

функција у области спорта.   

 Лица за која се утврди да су одговорна за допинг одговарају за штету која 

настане за друга лица према општим правилима о одговорности за штету.  

 

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 82.  

 Дисциплински поступак започет прије ступања на снагу овог Правилника а 

који није окончан доношењем одлуке о санкцији, наставиће се према одредбама овог 

Правилника ако оне предвиђају блажу санкцију за ту врсту прекршаја.  

 

 

Члан 83.  

 Ако је за вођење дисциплинског поступка започетог прије ступања на снагу 

овог Правилника надлежан други дисциплински орган, даље вођење поступка 

наставиће орган надлежан у смислу овог Правилника.  

 

Члан 84.  

 Одредбе овог Правилника усклађене су са Генералним правилима ФИБА, 

Европском конвенцијом против допинговања у спорту, Европском конвенцијом о 

насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, Европским 

кодексом спортске етике и Европским апелом за толеранцију и фер-плеј. 

 

Члан 85.  

 Одговарајући дисциплински судија КСРС односно ПКО, има дискреционо 

право да изриче санкције и у случајевима који нису предвиђени овим Правилником, 

на основу аналогије, прописа ФИБА и осталих нормативних аката КСРС. 

 

Члан 86.  

 Тумачење одредаба овог Правилника даје Извршни одбор КСРС. 

 

Члан 87. 

 Измјене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и у поступку, као 

приликом његовог доношења. 

 

Члан 88.  

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи „Правилник о 

дисциплинској одговорности и заштити регуларности кошаркашког такмичења 
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КСРС“ усвојен на сједници Предсједништва КСРС од 07.09.2001. године, а сва права 

и обавезе стечене по основу тог претходног правилника остају на снази. 

 

Члан 89.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет 

страници КСРС. 

 

 

 

У Бања Луци, 23.12.2016.год.      

Број: 02-14-1-12/16 

 

                                                                                               Извршни одбор КСРС 

                                                                             Предсједник 

                 мр Борис Спасојевић, с.р. 

 

 


