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На основу Чланова 58., 59. и 60. Статута Кошаркашког савеза Републике Српске, Извршни 

одбор на 4. Сједници оджаној дана 23.06.2017. године усвојио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ СТРУЧНОГ САВЈЕТА 

КОШАРКАШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о раду Стручног савјета Кошаркашког савеза Републике Српске (у даљем 

тексту: Правилник) утврђује се надлежност и дјелокруг рада, број и састав чланова и начин 

рада Стручног савјета Кошаркашког савеза Републике Српске (у даљем тексту: Стручни 

савјет). 

II – НАДЛЕЖНОСТ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА 

Члан 2. 

Стручни савјет је стручно савјетодавни Стални орган Извршног одбора КСРС, чији је 

задатак да се стара о стручном раду и развоју мушке и женске кошарке у Републици 

Српској. 

У оквиру својих надлежности, Стручни савјет је посебно надлежан за: 

- Планирање и праћење развоја стручног рада на стварању услова за развој и 

унапређење мушке и женске кошарке 

- Предлагање мјера за развој стручних кадрова 

- Давање стручних мишљења о питањима везаним за поједине одредбе општих аката 

(Правилника) којима се утврђују мјере за унапређење кошаркашке игре, као што је: 

играње страних играча, старосне границе играча, прелазни рокови и сл. 

- Давање стручног мишљења о другим питањима о којима Извршни одбор затражи 

стручно мишљење 

- Сарадња са струковним удружењима тренера, судија, играча, удружењима 

кошаркашких клубова, итд. 

Сходно својим надлежностима, Стручни савјет у оквиру свог дјелокруга рада предлаже: 

- Мјере о унапређењу и развоју стручног рада у кошаркашком спорту Републике 

Српске и мјере надзора рада у кошарци, сходно одредбама Закона о спорту 

Републике Српске и осталих законских прописа РС који регулишу ову област 

- Предлаже мјере за унапређење статусних питања играча, тренера и судија 



- Предлаже стручне тимове за рад са појединим селекцијама Републике Српске, 

доноси планове и програме рада са селекцијама, прати и унапређује њихов рад и 

предузима неопходне мјере у вези са тим 

- Израђује дугорочне и текуће програме развоја кошаркашког спорта у Републици 

Српској, посебно водећи рачуна о Систему такмичења, Календару такмичења и 

Пропозицијама такмичења које доприносе омасовљавању, подизању квалитета и 

побољшању стандарда такмичења у Републици Српској 

- Предлаже најбољег кошаркаша и кошаркашицу у такмичарској сезони 

- Предлаже најперспективнијег кошаркаша / кошаркашицу у такмичарској сезони 

- Расправља и даје приједлоге и мишљење о другим питањима које му повјери 

Извршни одбор КСРС 

 

III – БРОЈ И САСТАВ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЈЕТА 

Члан 3. 

Стручни савјет броји 5 (пет) чланова и то: 

- 4 (четири) члана из редова истакнутих стручно кошаркашких радника, који  

    испуњавају један од сљедећих услова: 

* тренер неке од националних селекција; 

* тренер који је освојио државно првенство; 

* бивши сениорски репрезентативац; 

* предавач на некој од акредитованих високих школа у области спорта,  

   физичкекултуре, медицине или спортског менаџмента; 

* дугогодишњи спортски радник у области кошарке. 

- 1 (једног) члана из редова истакнутих здравствених радника који воде бригу о  

   здрављу кошаркаша/кошаркашица 

Члан 4. 

Чланове Стручног савјета на приједлог матичног ПКО,  именује Извршни одбор. 

Приликом избора чланова Стручног савјета, а у складу са реалним могућностима,  Извршни 

одбор ће водити рачуна о равномјерној заступљености чланова по Подручним 

кошаркашким одборима, о стручњацима који раде у мушкој и женској кошарци, о 

стручњацима који раде са младим играчима/играчицама. 

Члан 5. 

Мандат чланова Стручног савјета је 4 (четири) године, и подудара се са тајањем мандата 

Извршног одбора који га је изабрао и именовао. 

Члан 6. 

На приједлог чланова Стручног савјета, Извршни одбор  именује Предсједника Стручног 

савјета, из реда 4 (четири) истакнута стручно кошаркашка радника. 



Предсједник Стручног савјета заступа ставове Стручног савјета у органима Кошаркашког 

савеза Републике Српске. 

Члан 7. 

Стручни савјет по потреби предлаже своје чланове у друге органе КСРС и КС БиХ, а који у 

тим органима заступају ставове Стручног савјета КСРС. 

 

IV – НАЧИН РАДА 

Члан 8. 

Стручни савјет се сазива по потреби, а најмање два пута годишње. 

Стручни савјет сазива и његовим радом руководи Предсједник Стручног савјета. 

Стручни савјет одлучује пуноважно ако сједници присуствује натполовична већина 

његових чланова, а закључке и одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Члан 9. 

Одредбе Пословника о раду Извршног одбора КСРС примјењују се  на рад Стручног савјета. 

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Одлука о саставу, дјелокругу и 

начину рада Стручног савјета Кошаркашког савеза Републике Српске, усвојене на сједници 

Предсједништва КСРС одржаној у Теслићу, 30. јуна 2001. године. 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК КСРС 

                                                                                                           Борис Спасојевић, с.р. 


