Скупштина Кошаркашког савеза Србије је на основу Статута КСС на седници одржаној 23.јуна 2015.
године усвојила:
ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
Правилник о такмичењу КСС је основни акт који усваја Скупштина КСС и којим се прописују одредбе о
организацији и руковођењу свим такмичењима која организује Кошаркашки савез Србије.
Члан 2
Кошаркашки савез Србије организује сва такмичења у Србији, осим такмичења ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ
СРБИЈЕ (1.МЛС) које организује Удружење клубова ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ (1.МЛС).
Члан 3
Начин организације и руковођења такмичењима, састав и начин избора органа који води такмичење
(Комесар или Комисија за такмичење надлежне лиге), права, обавезе и одговорности учесника у такмичењу,
права и дужности службених лица на утакмици, специфичности у појединим такмичењима и друга питања која се
односе на такмичења, се уређују Правилником о такмичењу КСС, Пропозицијама такмичења, Правилима игре,
другим нормативним актима КСС и одлукама Управног одбора КСС и Комисије за такмичење КСС.
Члан 4
Пропозиције такмичења, осим за 1.МЛС, предлаже орган који је одлуком Управног одбора КСС овлашћен
да води такмичење.
Пропозиције такмичења не могу бити у супротности са овим Правилником. Пропозиције такмичења су
пуноважне када их усвоји Управни одбор КСС.
Пропозиције такмичења за 1.МЛС предлаже Удружење клубова 1.МЛС и усаглашава их са
потпредседником КСС за такмичење уз обавезно консултовање са Стручним саветом КСС.
Члан 5
Такмичења се играју по Правилима игре која доноси Међународна кошаркашка федерација (ФИБА), чији
службени текст објављује КСС, и сходно одредбама овог Правилника и Пропозицијама такмичења.
Члан 6
Клубови су дужни да организују здравствену заштиту својих активних чланова, спортиста и тренера.
Члан 7
Систем такмичења као и број учесника у њима утврђује Скупштина КСС. Одлука о систему такмичења
мора бити донета најкасније пре почетка сезоне након које се примењује.
Предлог система такмичења 1. МЛС доноси Удружење клубова ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ и усаглашава
их са потпредседником КСС за такмичење и Стручним саветом КСС. Овако усаглашен предлог усваја Скупштина
КСС и Скупштина Удружења клубова ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ.
Члан 8
Календар такмичења усваја Управни одбор КСС најкасније 30 дана пре почетка такмичења.
Члан 9
Пласман клубова у такмичењу се одређује према Правилима игре и Пропозицијама такмичења.
У складу са оствареним пласманом у такмичењу према Правилима игре и Пропозицијама такмичења
клубови задржавају исти ранг или прелазе у виши односно нижи ранг такмичења.
Клубови имају право да на основу уговора међусобно замене своје рангове такмичења. Уговор о замени
ранга такмичења се потписује у службеним просторијама КСС у присуству овлашћеног представника КСС.
Уговор о замени ранга такмичења може бити закључен у периоду од првог дана по завршетку
такмичења до рока за пријаву екипа за сениорска такмичења који одређује Комисија за такмичење КСС пред
сваку такмичарску сезону. У датом периоду клуб може да изврши само једну замену ранга.
Уговор о замени ранга се не може закључити:

Ако би замена ранга била неизводљива обзиром на територијалне групе лига у Србији и седишта
клубова који мењају ранг;

Ако би замена ранга била са клубом који се тек основао или није учествовао у завршеном сениорском
такмичењу у претходној такмичарској сезони;

Ако би замена ранга била између клубова између који постоји више од два ранга такмичења. Клуб
Летње сениорске лиге који кроз такмичење оствари пласман у виши рант приликом замене ранга има
статус тог вишег ранга;

Ако клубови имају финансијских дуговања према КСС и РКС;

Ако је клуб Летње лиге остварио пласман у виши ранг у истој такмичарској сезони не може користити
право на замену ранга;
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Члан 10
Клуб има право да одложи првенствену или куп утакмицу, због наступа свог играча за државну
репрезентацију (припреме или утакмица репрезентативних селекција).
Клуб је дужан да својим играчима омогући учешће на припремама и утакмицама репрезентативних
селекција. Клуб који не буде поштовао ову обавезу биће кажњен у складу са Дисциплинским правилником КСС.

1.МЛС
2.МЛС
1.МРЛ
2.МРЛ
ЛМЛ

Члан 11
Шематски приказ система сениорског такмичења за мушкарце у Србији:
- ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
- ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
- ПРВА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ
- ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СРБИЈЕ
- ЛЕТЊА МУШКА ЛИГА

ЛМЛ
КС
Војводине
БАЧКА
КС
Војводине
БАНАТ
СЕВЕР
КС
Војводине
БАНАТ ЈУГ
КС
Војводине
СРЕМ
КС Београд

РКС Западна
Србије

РКС
Централна
Србија
РКС РашкоКосовско
Метохијски
РКС Источна
Србије
РКС Јужна
Србије

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС – СЕНИОРИ
2.МРЛ
1.МРЛ
2.МЛС

OKС НОВИ САД
ОКС СУБОТИЦА
ОКС СОМБОР

1

ОКС ЗРЕЊАНИН
ОКС КИКИНДА

1

ОКС ПАНЧЕВО

1

ОКС СРЕМ

1

КС БЕОГРАД

2

ЦЕНТАР
14 клубова
(2/2)

2

ЗАПАД 1
14 клубова
(1/2)

ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС

МАЧВАНСКИ
КОЛУБАРСКИ
МОРАВИЧКИ
ЗЛАТИБОРСКИ
ШУМАДИЈСКИ
ПОМОРАВСКИ
РАСИНСКИ
БРАНИЧЕВСКИ
ПОДУНАВСКИ

ОКС РАШКИ
КС КИМ
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС

НИШАВСКИ
ПИРОТСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ
БОРСКИ
ЈАБЛАНИЧКИ
ПЧИЊСКИ
ТОПЛИЧКИ

1

1.МЛС

СЕВЕР 1
14 клубова
(1/2)
СЕВЕР
14 клубова
(1/2)
СЕВЕР 2
14 клубова
(1/2)

ЗАПАД 2
14 клубова
(1/2)

ЦЕНТАР
14 клубова
(1/2)
14 клубова
(2/4)

14 клубова
(АБА/2)

ЗАПАД
14 клубова
(1/2)

1

1

ИСТОК
14 клубова
(2/2)

ИСТОК
14 клубова
(1/2)
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Члан 12
Прва мушка лига Србије (1.МЛС) је први ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој конкуренцији.
1.МЛС се игра на целој територији Србије.
У складу са Статутом КСС, члан 26, Удружење клубова 1.МЛС у сарадњи са потпредседником КСС за
такмичење и Стручним саветом КСС пред сваку сезону усаглашава систем такмичења (број клубова у лиги, број
клубова који из лиге прелазе у нижи ранг 2.МЛС), календар такмичења и услове за издавање лиценци играчима
за такмичење.
Пропозицијама такмичења 1.МЛС, које предлаже Удружење клубова 1.МЛС и усаглашава их са
потпредседником КСС за такмичење уз обавезно консултовање са Стручним саветом КСС, уређује се систем
такмичења за СУПЕР ЛИГУ и PLAY OFF, учешће и пласман у регионалним (АБА) и међународним такмичењима.
Пласман у нижи ранг 2.МЛС остварују два (2) најслабије пласирана клуба.
Уколико се број клубова који долази из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг.
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Члан 13
Друга мушка лига Србије (2.МЛС) је други ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој
конкуренцији.
2.МЛС се игра на целој територији Србије.
Такмичење се игра по двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14) клубова.
Пласман у виши ранг 1.МЛС остварују два (2) најбоље пласирана клуба након редовног такмичења у
групи.
Пласман у нижи ранг 1.МРЛ остварују четири (4) најслабије пласираних клубова. Клубови из 2.МЛС
прелазе у нижи ранг 1.МРЛ групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или ИСТОК према територијалној припадности РКС из
којег су.
Уколико се број клубова који долази из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг.
Члан 14
Прва мушка Регионална лига (1.МРЛ) је трећи ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој
конкуренцији.
1.МРЛ се игра у четири (4) територијалне групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
Групу СЕВЕР чине клубови из КС Војводина.
Групу ЦЕНТАР чине клубови из КС Београд.
Групу ЗАПАД чине клубови из РКС Западна Србија, РКС Централна Србија и РКС Рашко Косовско
Метохијски.
Групу ИСТОК чине клубови из РКС Источна Србија и РКС Јужна Србија.
Такмичење се у свакој групи игра по двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14)
клубова.
Пласман у виши ранг 2.МЛС остварује првопласирани клуб из сваке групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и
ИСТОК након редовног такмичења у групи.
Пласман у нижи ранг 2. МРЛ остварују два (2) најслабије пласирана клуба из сваке групе СЕВЕР, ЦЕНТАР,
ЗАПАД и ИСТОК. Клубови из групе СЕВЕР прелазе у 2.МРЛ СЕВЕР, клубови из групе ЦЕНТАР у 2.МРЛ ЦЕНТАР,
клубови из групе ЗАПАД у 2.МРЛ ЗАПАД, клубови из групе ИСТОК у 2.МРЛ ИСТОК.
Уколико се број клубова који долази из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварују пласман у нижи ранг.
Члан 15
Друга мушка регионална лига (2.МРЛ) је четврти ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој
конкуренцији.
2.МРЛ се игра у четири (4) територијалне групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
Групу СЕВЕР чине клубови из КС Војводина.
Групу ЦЕНТАР чине клубови из КС Београд.
Групу ЗАПАД чине клубови из РКС Западна Србија, РКС Централна Србија и РКС РКС Рашко Косовско
Метохијски.
Групу ИСТОК чине клубови из РКС Источна Србија и РКС Јужна Србија.
Такмичење се у свакој групи игра по двоструком бод систему као јединствена лига од четрнаест (14)
клубова (минимум 5 клубова).
У Другој мушкој регионалној лиги (2.МРЛ) дозвољено је играње већег броја клубова од четрнаест (14)
уколико буде пријављених клубова. У том случају играле би се две територијалне подгрупе од по најмање седам
(7) и највише четрнаест (14) клубова у зависности од пријављених клубова. Поделу клубова у територијалне
подгрупе и проходност у виши и нижи ранг предлажу РКС а усваја Комисија за такмичење КСС.
Пласман у виши ранг 1.МРЛ одговарајућу територијалну групу СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или ИСТОК
остварују два (2) најбоље пласирана клуба из сваке групе, СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК након редовног
такмичења у групи. Клубови из групе СЕВЕР прелазе у 1.МРЛ СЕВЕР, клубови из групе ЦЕНТАР у 1.МРЛ ЦЕНТАР,
клубови из групе ЗАПАД у 1.МРЛ ЗАПАД, клубови из групе ИСТОК у 1.МРЛ ИСТОК.
Пласман у нижи ранг ЛМЛ остварују четири (4) најслабије пласираних клубова из групе СЕВЕР, четири
(4) најслабије пласираних клубова из групе ЗАПАД, два (2) најслабије пласирана клуба из групе ЦЕНТАР и два (2)
из групе ИСТОК. Клубови из група СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД или ИСТОК, прелазе у одговарајућу ЛМЛ према
територијалној припадности РКС/ОКС из којег су.
Ако је број клубова који долази из вишег ранга у 2.МРЛ мањи од броја клубова који иде из 2.МРЛ у виши
ранг, тада се сходно томе смањује број клубова који из 2.МРЛ прелазе у нижи ранг.
Ако је број клубова који долази из вишег ранга у 2.МРЛ већи од броја клубова који иде из 2.МРЛ у виши
ранг, тада се се сходно томе повећава број клубова који из 2.МРЛ прелазе у нижи ранг.
Клуб који испадне из 2.МРЛ право за улазак/повратак у 2.МРЛ, од тренутка када је извршен жреб
такмичарских бројева за ЛМЛ, остварује на основу постигнутог коначног пласмана у ЛМЛ.
Члан 16
Летња мушка лига (ЛМЛ) је пети ранг такмичења у Србији у сениорској мушкој конкуренцији.
ЛМЛ се игра у седам (7) територијалних група РКС (Регионалних кошаркашких савеза) КСС, у којима се
такмичење може организовати у више територијалних група – Региона или ОКС.
Минималан број клубова за такмичење у РКС / Региону у ЛМЛ је три (3) клуба у званичној конкуренцији
(не рачунају се друге екипе клубова из вишег ранга такмичења које наступају ван конкуренције).
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Уколико у РКС / Региону нема три (3) клубова у званичној конкуренцији (односно уколико није испуњен
услов о минималном броју клубова потребном за званично такмичење) пријављени клубови се укључују у
такмичење на територији целог РКС односно суседног РКС.
Клуб који се такмичи у вишим сениорским лигама КСС може пријавити своју другу екипу ван
конкуренције у ЛМЛ, осим уколико својом пријавом не повећавају број пријављених екипа преко границе која
дозвољава да се такмичење одигра у наведеном периоду. Екипа која наступа ван конкуренције нема право
пласмана у виши ранг, нити у Play off такмичењу. Резултати (бодови, дати и примљени поени) утакмица са
екипом ван конкуренције се не рачунају клубовима који наступају у конкуренцији приликом одређивања
пласмана.
На основу броја пријављених клубова у РКС / Региону / ОКС одређује се систем такмичења (јединствена
лига или у групама, број група, број степени такмичења, Play off, преношење бодова и резултата (примљени/дати
кошеви) међусобних утакмица из исте групе, итд) који мора бити познат пре почетка такмичења. Систем
такмичења предлажу РКС а усваја Комисија за такмичење КСС.
Утакмице за коначни пласман у виши ранг 2.МРЛ (Play off) се мора играти у салама које испуњавају
услове за одигравање утакмица вишег ранга.
Број клубова који из ЛМЛ РКС улази у виши ранг 2.МРЛ у одговарајућу територијалну групу СЕВЕР,
ЦЕНТАР, ЗАПАД, ИСТОК, је одређен шемом сениорског такмичења.
Уколико се у зависности од коначног пласмана клубова у вишим ранговима такмичења у претходној
сезони број клубова који из ЛМЛ РКС улазе у виши ранг 2.МРЛ, промени на следећи начин:
1. ПОВЕЋА СЕ - у наредној сезони у виши ранг 2.МРЛ улази за толико већи број клубова по пласману
него колико је то системом такмичења предвиђено, и то улази клуб из РКС / Региона / ОКС којем припада клуб
чије је место упражњено
2. СМАЊИ СЕ - коначну одлуку о начину одређивања уласка клубова из ЛМЛ РКС у виши ранг доноси на
предлог Комисије за такмичење КСС надлежни орган РКС или Управни одбор КСС.
1.ЖЛС
2.ЖЛС
1.ЖРЛ
ЛЖЛ

-

Члан 17
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
ЛЕТЊА ЖЕНСКА ЛИГА
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС – СЕНИОРКЕ
ЛЖЛ
1.ЖРЛ
2.ЖЛС
ОКС НОВИ САД
ОКС СУБОТИЦА
ОКС СОМБОР

КС Војводине

ОКС ЗРЕЊАНИН
ОКС КИКИНДА

СЕВЕР
14 клубова
(1/2)

ОКС ПАНЧЕВО

1.ЖЛС

СЕВЕР
14 клубова
(1/2)

ОКС СРЕМ
КС Београд
РКС Западна
Србије

РКС
Централна
Србија
РКС Рашко
Косовско
Метохијски
РКС Источна
Србије
РКС Јужна
Србије

КС БЕОГРАД
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС

МАЧВАНСКИ
КОЛУБАРСКИ
МОРАВИЧКИ
ЗЛАТИБОРСКИ
ШУМАДИЈСКИ
ПОМОРАВСКИ
РАСИНСКИ
БРАНИЧЕВСКИ
ПОДУНАВСКИ

ЦЕНТАР
14 клубова(1/2)

ЗАПАД
14 клубова
(1/2)
ЈУГ
14 клубова
(1/2)

ОКС РАШКИ
КС КИМ
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС
ОКС

НИШАВСКИ
ПИРОТСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ
БОРСКИ
ЈАБЛАНИЧКИ
ПЧИЊСКИ
ТОПЛИЧКИ

12 клубова
( /2)

ИСТОК
14 клубова
(1/2)

Прва женска лига Србије (1.ЖЛС) је први ранг такмичења у Србији у сениорској женској
конкуренцији.
Клубови КСС обавезно играју 1.ЖЛС, без обзира на учешће у регионалним и међународним
такмичењима.
1.ЖЛС се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као јединствена лига од дванаест
(12) клубова.
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По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС, четири најбоље пласирана клуба играју ПЛАY ОФФ, који
се игра само за првака лиге:
- ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ PLAY OFF-А, парови на основу пласмана у редовном делу такмичења,
ПОЛУФИНАЛЕ 1 – 4 и ПОЛУФИНАЛЕ 2 – 3, игра се на две добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб
боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих утакмица се одређује наизменично.
- ФИНАЛЕ PLAY OFF-А, победник ПОЛУФИНАЛА 1 – 4 против победник ПОЛУФИНАЛА 2 - 3, игра се на три
добијене утакмице, домаћин прве утакмице је клуб боље пласиран у редовном делу такмичења, домаћин даљих
утакмица се одређује наизменично.
Пласман клубова за регионална и међународна такмичења се одређује на основу пласмана у такмичењу,
по редоследу – првак /победник PLAY OFF такмичења/ и даље по пласману у редовном делу такмичења 1.ЖЛС.
Из 1.ЖЛС, након редовног дела такмичења, у нижи ранг 2.ЖЛС, одговарајућу територијалну групу СЕВЕР
или ЈУГ, директно прелазе два (2) најслабије пласирана клуба.
Друга женска лига Србије (2.ЖЛС) је други ранг такмичења у Србији у сениорској женској
конкуренцији.
2.ЖЛС лига се игра у две територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ, по двоструком бод систему као јединствене
лиге од четрнаест (14) клубова.
Групу СЕВЕР чине клубови КС Војводине и КС Београда.
Групу ЈУГ чине клубови РКС Централне Србије, Западне Србије, Источне Србије, Јужне Србије и Рашко
Косовско Метохијски.
Пласман у виши ранг 1.ЖЛС директно остварује један (1) најбоље пласирани клуб, из сваке
територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.
Пласман у нижи ранг 1.ЖРЛ остварују два (2)најслабије пласирана клуба, из сваке територијалне групе
СЕВЕР и ЈУГ. Клубови из 2.ЖЛС прелазе у нижи ранг 1.ЖРЛ групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД, ИСТОК, према
територијалној припадности РКС из којег су.
Уколико се број клубова који долазе из вишег ранга или одлази у виши ранг повећа или смањи, сходно
томе се повећава/смањује број клубова који остварује пласман у нижи ранг.
СКУПШТИНА КСС овлашћује Комисију за такмичење КСС да пре почетка такмичења на основу броја
пријављених екипа за такмичење, може донети одлуку о промени броја територијалних група 2.ЖЛС, и сходно
томе друге потребне одлуке у вези такмичења.
Члан 18
У случају да се током такмичења или од завршетка такмичења у једној сезони а пре почетка такмичења
у наредној сезони број клубова у такмичењу смањи из неког разлога (клуб одустане од такмичења, буде
искључен, престане да постоји, не изврши пријаву за такмичење, или неки други разлог), из тог ранга такмичења
у нижи ранг такмичења прелази за толико мањи број клубова по пласману него колико је предвиђено системом
такмичења.
За такмичења 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС се одредба првог става овог члана примењује до
тренутка када је извршен жреб такмичарских бројева за наредну сезону.
За такмичења 2.МРЛ и 1.ЖРЛ се одредба првог става овог члана примењује до тренутка када је извршен
жреб такмичарских бројева за ЛМЛ или ЛЖЛ.
Члан 19
Куп такмичење КСС у МУШКОЈ конкуренцији се игра у три степена.
У првом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из Прве мушке регионалне лиге
(1.МРЛ, трећи ранг такмичења), Друге мушке регионалне лиге (2.МРЛ, четврти ранг такмичења) и Летње мушке
лиге (ЛМЛ, пети ранг такмичења).
Први степен се игра у у четири територијалне групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
У групи СЕВЕР играју клубови из РКС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР играју клубови из РКС БЕОГРАД, у
групи ЗАПАД играју клубови из РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и РКС РАШКО КОСОВСКО
МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и РКС ЈУЖНА СРБИЈА.
Победници из сваке територијалне групе стичу право играња у другом степену такмичења.
У другом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из Прве мушке лиге Србије (1.МЛС,
први ранг такмичења), Друге мушке лиге Србије (2.МЛС, други ранг такмичења) и победници из првог степена
КУП такмичења.
Победник другог степена стиче право играња у трећем степену (Финални турнир КУП такмичења КСС).
У првом и другом степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље. Противници се
одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној сезони, или слабије
пласираног у истом рангу у претходној сезони.
Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРЕ има посебан назив КУП РАДИВОЈА КОРАЋА.
На Финалном турниру КУП такмичења КСС (трећи степен КУП такмичења КСС) за СЕНИОРЕ учествује
осам (8) клубова – клуб из другог степена КУП такмичења КСС (победник, један-1 клуб), клубови из РЕГИОНАЛНЕ
АБА лиге (колико их је у РЕГИОНАЛНОЈ АБА лиги), клубови из 1.МЛС по пласману на полусезони (у зависности од
броја клубова из РЕГИОНАЛНЕ АБА лиге) .
Уколико клуб оствари пласман по два основа, кроз други степен КУП такмичења и на основу пласмана у
1.МЛС, рачуна се пласман кроз други степен КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.МЛС преузима
следећи клуб по пласману у 1.МЛС.
Пласман клубова 1.МЛС након полусезоне се одређује према званичним ФИБА Правилима игре,
ПЛАСМАН ЕКИПА као за такмичење по једноструком бод систему.
Пропозицијама такмичења за Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРЕ се дефинишу посебне
одредбе у вези одређивања организатора, услова организације, система играња (клубови из АБА лиге су
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повлаштени да се не састају у четврфиналу), жреба, календара, термина утакмица, финансијских одредби и
друго.
Утакмице се играју у ЧЕТИРИ ДАНА, ПРВИ и ДРУГИ ДАН /четири четвртфиналне утакмице/, ТРЕЋИ ДАН
/две полуфиналне утакмице/ и ЧЕТВРТИ ДАН /финална утакмица/.
Клуб/екипа на Финалном турниру КУП такмичења КСС наступа са ЧЕТРНАЕСТ /14/ играча које пријави.
Клуб има право на промену/измену састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира.
Члан 20
Куп такмичење КСС у ЖЕНСКОЈ конкуренцији се игра у три степена.
У првом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из Друге женске лиге Србије
(2.ЖЛС, други ранг такмичења), Прве женске регионалне лиге (1.ЖРЛ, трећи ранг такмичења) и Летње женске
лиге (ЛЖЛ, четврти ранг такмичења).
Први степен се игра у у ДВЕ територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ.
У групи СЕВЕР играју клубови из 2.ЖЛС група СЕВЕР и клубови 1.ЖРЛ и ЛЕТЊЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ КС
Војводине и КС Београда.
У групи ЈУГ играју клубови из 2.ЖЛС група ЈУГ и клубови 1.ЖРЛ и ЛЕТЊЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ РКС Централне
Србије, РКС Западна Србије, РКС Рашко Косовско Метохијски, РКС Источне Србије и РКС Јужне Србије.
Победници из сваке територијалне групе стичу право играња у другом степену такмичења.
У другом степену такмичења по слободној пријави учествују клубови из Прве женске лиге Србије
(1.ЖЛС, први ранг такмичења) и победници из првог степена.
Победник другог степена стиче право играња у трећем степену (Финални турнир КУП такмичења КСС).
У првом и другом степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље. Противници се
одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној сезони, или слабије
пласираног у истом рангу у претходној сезони.
Финални КУП турнир КСС за СЕНИОРКЕ има посебан назив КУП МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА.
На Финалном турниру КУП такмичења КСС (трећи степен КУП такмичења КСС) за СЕНИОРКЕ учествује
четири (4) клуба – клуб из другог степена КУП такмичења КСС (победник, једН-1 клуб), клубови из 1.ЖЛС по
пласману (три-3 најбоље пласирана клуба на полусезони у случају да се Финални турнир игра пре завршетка
лигашког дела такмичења или три-3 најбоље пласирана клуба на крају сезоне уколико се Финални турнир КУП-а
игра по завршетку лигашког дела такмичења).
Уколико клуб оствари пласман по два основа, кроз други степен КУП такмичења и на основу пласмана у
1.ЖЛС, рачуна се пласман кроз други степен КУП такмичења, док место на основу пласмана у 1.ЖЛС преузима
следећи клуб по пласману у 1.ЖЛС.
Пласман клубова 1.ЖЛС након сезоне / након првог дела сезоне се одређује према званичним ФИБА
Правилима игре, ПЛАСМАН ЕКИПА као за такмичење по двоструком/једноструком бод систему.
Пропозицијама такмичења за Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРКЕ дефинишу посебне
одредбе у вези одређивања организатора, услова организације, система играња (прва два-2 клуба по пласману
из 1.ЖЛС су повлаштени да се не састају у полуфиналу), жреба (парови полуфинала се одређују жребањем прва
група су две првопласиране екипе из 1.ЖЛС, друга група су трећепласирана екипа из 1.ЖЛС и победник Другог
степена КУП-а), календара, термина утакмица, финансијских одредби и друго.
Утакмице се играју у ДВА ДАНА, ПРВИ ДАН /две полуфиналне утакмице/ и ДРУГИ ДАН /финална
утакмица/.
Клуб/екипа на Финалном турниру КУП такмичења КСС наступа са ЧЕТРНАЕСТ /14/ играчица које пријави.
Клуб има право на промену/измену састава екипе, 12 играчица, на утакмицама током турнира.
Члан 21
ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС – МУШКЕ ЕКИПЕ
РКС

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ

КС Војводина

Територијална група ВОЈВОДИНА
на Финални МК турнир КСС иду 3 екипе

КС Београд

Територијална група БЕОГРАД
на Финални МК турнир КСС иду 4 екипе

РКС Западна Србија

Територијална група ЗАПАДНА СРБИЈА
на Финални МК турнир КСС идe 1 екипa

РКС Централна Србија

Територијална група ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА,
на Финални МК турнир КСС идe 1 екипa

РКС Рашко
Метохијски

Територијална група РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
на Финални МК турнир КСС идe 1 екипa

Косовско

РКС Источна Србија
РКС Јужна Србија

ФИНАЛНИ МК ТУРНИР

12 екипа

Територијална група ИСТОЧНА СРБИЈА
на Финални МК турнир КСС идe 1 екипa
Територијална група ЈУЖНА СРБИЈА
на Финални МК турнир КСС идe 1 екипa

Такмичење млађих категорија КСС (МК такмичење) за МУШКЕ екипе се игра у категоријама и годиштима
одређеним одлуком Управног одбора КСС.
МК такмичење се организује на територији једног, два или више РКС, према шеми МК такмичења КСС.
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Систем МК такмичења РКС се одређује пре почетка такмичења на основу броја пријављених екипа,
квалитета пријављених екипа, територијалне припадности, трошкова такмичења, календара такмичења и слично.
Одлуку доноси комесар МК такмичења РКС, комесар МК такмичења КСС и Комисија за такмичење КСС.
МК ЛИГА КСС и Финални МК турнири КСС се организују у категоријама и годиштима одређеним одлуком
Управног одбора КСС.
Управни одбор КСС одређује организатора и услове организације МК ЛИГЕ КСС и Финалних МК турнира.
Пропозицијама за МК ЛИГУ КСС и Финални МК турнир КСС су дефинисане посебне одредбе у вези
организатора, услова организације, система играња, жреба, календара, финансијских одредби и друго.
НАПОМЕНА за МУШКО такмичење:
Уколико у РКС нема пет (5) клубова у званичној конкуренцији (односно уколико није испуњен услов о
минималном броју клубова потребном за званично такмичење) пријављени клубови се укључују у такмичење на
територији суседног РКС.
Уколико нема довољно пријављених екипа у некој категорији за самостално такмичење у наведеним
територијалним групама, такмичење ће бити организовано у четири територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД,
ЗАПАД (објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА) и ИСТОК
(објединиће се групе ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА), или три територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД и
ЦЕНТАР (објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА
СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА) или две територијалне групе СЕВЕР (ВОЈВОДИНА и БЕОГРАД) и ЦЕНТАР (ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА). Одлуку доноси
Комисија за такмичење КСС.
У том случају право пласмана на Финални МК турнир КСС по броју екипа се стиче по истим наведеним
критеријумима.
Комисија за такмичење КСС доноси одлуку о проходности екипа са Регионалних кошаркашких савеза на
Финалне турнире.
Члан 22
ШЕМА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС – ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ
РКС

КС Војводина

КС Београд

РКС Централна Србија
РКС Западна Србија
РКС Рашко Косовско
Метохијски
РКС Источна Србија

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ КВАЛИТЕТНЕ МК ЛИГЕ
Територијална група ВОЈВОДИНА
КС Војводина
на Финални МК турнир КСС иду 2 екипе
трећепласирана екипа игра квалификациону утакмицу са
трећепласираном екипом из КС Београд за 1 место
Територијална група БЕОГРАД
КС Београд
на Финални МК турнир КСС иду 2 екипе
трећепласирана екипа игра квалификациону утакмицу са
трећепласираном екипом из КС Војводина за 1 место
Територијална група ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
РКС Централна Србија
на Финални МК турнир КСС иде 1 екипа
Територијална група ЗАПАДНА СРБИЈА
РКС Западна Србија, РКС Рашко Косовско Метохијски
на Финални МК турнир КСС иде 1 екипа

ФИНАЛНИ МК ТУРНИР

8 екипа

Територијална група ИСТОЧНА СРБИЈА
РКС Источна Србија, РКС Јужна Србија
на Финални МК турнир КСС иде 1 екипа

Такмичење млађих категорија КСС (МК такмичење) за ЖЕНСКЕ екипе се игра у категоријама и
годиштима одређеним одлуком Управног одбора КСС.
МК такмичење се организује на територији једног, два или више РКС, према шеми МК такмичења КСС.
Систем МК такмичења РКС се одређује пре почетка такмичења на основу броја пријављених екипа,
квалитета пријављених екипа, територијалне припадности, трошкова такмичења, календара такмичења и слично.
Одлуку доноси комесар МК такмичења РКС, комесар МК такмичења КСС и Комисија за такмичење КСС.
МК ЛИГА КСС и Финални МК турнири КСС се организују у категоријама и годиштима одређеним одлуком
Управног одбора КСС.
Управни одбор КСС одређује организатора и услове организације МК ЛИГЕ КСС и Финалних МК турнира.
Пропозицијама за МК ЛИГУ КСС и Финални МК турнир КСС су дефинисане посебне одредбе у вези
организатора, услова организације, система играња, жреба, календара, финансијских одредби и друго.
НАПОМЕНА за ЖЕНСКО такмичење:
Уколико у РКС нема три (3) клуба у званичној конкуренцији (односно уколико није испуњен услов о
минималном броју клубова потребном за званично такмичење) пријављени клубови се укључују у такмичење на
територији суседног РКС.
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Уколико нема довољно пријављених екипа у некој категорији за самостално такмичење у наведеним
територијалним групама, такмичење ће бити организовано у четири територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД,
ЗАПАД (објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА) и ИСТОК
(објединиће се групе ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА), или три територијалне групе ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД и
ЦЕНТАР (објединиће се групе ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКА МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА
СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА) или две територијалне групе СЕВЕР (ВОЈВОДИНА и БЕОГРАД) и ЦЕНТАР (ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА, ЗАПАДНА СРБИЈА, РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА, ИСТОЧНА СРБИЈА, ЈУЖНА СРБИЈА). Одлуку доноси
Комисија за такмичење КСС.
У том случају право пласмана на Финални МК турнир КСС по броју екипа се стиче по истим наведеним
критеријумима.
Комисија за такмичење КСС доноси одлуку о проходности екипа са Регионалних кошаркашких савеза на
Финалне турнире.
Члан 23
Право наступа играча се одређује на основу одредби Правилника о такмичењу КСС, Регистрационог
правилника КСС, Пропозиција такмичења и других нормативних аката КСС.
Члан 24
Сви клубови су дужни да имају екипе млађих категорија.
Клуб 1.МЛС, 1.ЖЛС, 2.МЛС и 1.МРЛ је дужан да има најмање две (2) екипе у такмичењу млађих
категорија (у две категорије), а сви остали клубови дужни су да у такмичењу имају најмање једну (1) екипу
млађих категорија. Ову обавезу клубови Летњих лига могу испунити и учешћем у летњем МК такмичењу, ако се
оно организује.
Клуб који не испуни обавезу прописану овим чланом биће кажњени у складу са Дисциплинским
правилником КСС.
Члан 25
Клуб који не измири своје финансијске обавезе (чланарина, казне, друго) према Кошаркашком савезу
Србије, Регионалном кошаркашком савезу или органу који води такмичење, у датом року или у року од тридесет
дана по завршетку такмичења, биће суспендован.
Суспендовани клуб губи статус активног клуба (нема право учешћа у текућим и наредним такмичењима,
губи утакмице службеним резултатом због чега може бити искључен из такмичења, нема право на коришћење
прелазних рокова, нема право на прву регистрацију и пререгистрацију играча, нема право на лиценцирање
играча, тренера и пратилаца екипе, нема право на припајање, спајање и поделу клуба, нема право на замену
ранга такмичења, нема право на вршење било каквих активности)
Члан 26
Екипа губи утакмицу службеним резултатом са 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу, ако
нема право да игра утакмицу јер је суспендована или кажњена, или ако наступи на утакмици са играчем који није
имао право наступа на утакмици по Правилнику о такмичењу КСС, Пропозицијама такмичења, Регистрационом
или Дисциплинском правилнику КСС или другим нормативним актима КСС или одлукама органа КСС, или ако
наступи са играчем који није регистрован или је неправилно регистрован, или наступи са играчем који није
лиценциран или је неправилно лиценциран, или наступи са играчем који се налази под суспензијом или издржава
казну,или наступи са играчем који није имао лекарски преглед.
Под изразом НАСТУПИ СА ИГРАЧЕМ НА УТАКМИЦИ се подразумева да је играч уписан у састав екипе у
записнику и важи од тренутка када тренер екипе (капитен у случају да је тренер одсутан) пре почетка утакмице
потпише записник, без обзира на стварни улазак играча у игру, играње, постизање кошева, прављење личних
грешака и других активности у игри.
Поступак регистрације утакмице (односно регистрације утакмице службеним резултатом) је према
процедури датој у Правилима игре и Правилнику о такмичењу КСС. Уколико на утакмицу није поднета жалба по
прописаној процедури утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом (не може бити накнадно
регистрована службеним резултатом). Уколико се накнадно утврде неправилности против одговорних (клуб,
тренер, представник клуба, играч, делегат, судија) ће бити поднета пријава Дисциплинском суду КСС.
Члан 27
Екипа која из неоправданих разлога не наступи на утакмици, губи утакмицу службеним резултатом са
20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Члан 28
Уколико екипа самовољно напусти терен пре краја утакмице, губи утакмицу службеним резултатом са
20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Уколико екипа самовољно напусти терен пре краја утакмице у разигравању за улазак у виши ранг
такмичења, или за останак у њему, губи утакмицу службеним резултатом са 20:0 и добија нула бодова у
пласману за ту утакмицу.
У мечу која се игра на укупан број поена у две утакмице (код куће и у гостима), екипа која изгуби прву
или другу утакмицу због незавршетка игре, губи и читав меч због незавршетка игре.
Екипа која изгуби утакмицу на начин дат у ставу два и ставу три овог члана, пребациће се у нижи ранг
такмичења од оног у коме би била не пласиравши се у виши ранг, односно неоставши у њему.
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Члан 29
Уколико је клуб искључен, или је иступио из такмичења, пре завршетка такмичења, сви резултати које је
постигао у такмичењу се поништавају и све утакмице (одигране и/или неодигране) се региструју службеним
резултатом 20:0 у корист противничких клубова и клуб добија нула бодова у пласману за те утакмице.
Члан 30
Судије су дужне да утакмицу, ако постоји реална могућност, свакако доведу до краја.
Ако је утакмица прекинута због покушаја напада на службена лица (судије, делегат, помоћне судије) или
ако гледаоци неспортским навијањем, увредљивим, вулгарним и националистичким изразима вређају било који
клуб или службена лица или зато што су гледаоци ушли у терен и изазвали тучу или прекид, судије су дужне да
утакмицу наставе по делимичном или потпуном одстрањивању гледалаца или најкасније у року од 24 часа без
гледалаца.
Одлуку о времену наставка доноси делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за
наставак утакмице.
Трошкове екипа и службених лица насталих због наставка утакмице сноси екипа која је одговорна за
прекид о чему одлуку доноси орган који води такмичење (Комесар или Комисија за такмичење надлежне лиге).
Утакмица која је прекинута се наставља тако што важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви
остали подаци из записника прекинуте утакмице.
Први судија дефинитивно прекида утакмицу ако је остварен физички напад на судију или делегата или
ако гледаоци непосредно или баченим предметима повреде службено лице, играча/играчицу, тренера или другог
члана екипе.
Уколико је одлуком првог судије утакмица дефинитивно прекинута клуб који је одговоран за прекид губи
утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.
Члан 31
Клуб се искључује из такмичења уколико у току сезоне изгуби две утакмице службеним резултатом по
било ком основу.
Клуб прелази у два степена нижи ранг такмичења уколико је искључен или је иступио из такмичења
после жребања такмичарских бројева за сезону а пре завршетка такмичења.
Уколико испод ранга такмичења у којем је клуб учествовао не постоји два степена нижи ранг, клуб нема
право наступа у званичним такмичењима у наредној сезони.
Клуб који иступи из такмичења, у којем би остао на основу пласмана, у року од 30 дана по завршетку
такмичења, прелази у један ранг ниже (пласман осталих клубова у такмичењу се одређује на основу члана 18).
Клуб који иступи из такмичења, у којем би остао на основу пласмана, након 30 дана по завршетку
такмичења, прелази у ранг изнад најнижег ранга (2.МРЛ за мушка такмичења, 2.ЖЛС за женска такмичења),
уколико постоји место у том такмичењу.
Члан 32
Ако се у спроведеном поступку утврди да је утакмица лажирана, клуб који је то учинио ће се искључити
из такмичења и превести у нижи ранг такмичења .
Члан 33
Утакмица која није могла да се одигра услед више силе у заказано време, одиграће се у току 24 часа,
уколико делегат нађе да је то могуће.
Пропозицијама такмичења детаљније ће се утврдити обавеза учесника у такмичењу у односу на
благовремени долазак на утакмицу, као и значење израза 'виша сила'.
Члан 34
Орган који води такмичење (Комесар или Комисија за такмичење надлежне лиге), пред сваку сезону
именује Управни одбор КСС.
Члан 35
Орган који води такмичење региструје све утакмице, осим оних на које је уложена жалба.
Члан 36
Жалба на утакмицу се подноси органу који води такмичење, у року и на начин који је ближе описан у
Пропозицијама такмичења и Правилима игре.
Жалба на утакмицу се најављује у записнику утакмице потписом капитена екипе одмах након завршетка
утакмице.
Жалба се у писаном облику подноси делегату утакмице, у року од 20 минута по завршетку утакмице.
Службена лица на утакмици, судије и делегат, дају мишљење о жалби, а по налогу органа који води такмичење,
морају да дају и допунску изјаву.
Клуб може допунити жалбу са тим да допуна мора бити телеграфски најављена 24 часа по одиграној
утакмици. Допуна жалбе не може да се односи на чињенице које нису наведене у жалби одмах након завршетка
утакмице. Допуна мора да буде достављена у року од три дана од одигране утакмице
За жалбу мора бити уплаћена такса у року од 3 дана од дана одигравања утакмице.
Сви трошкови жалбеног поступка иду на терет клуба који је проузроковао трошкове.
Уколико се жалба уважи такса за жалбу се враћа.
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Члан 37
Жалба која није најављена потписом капитена или која није на време поднета делегату или за коју није
у року од три дана извршена уплата таксе за жалбу, неће бити разматрана.
За утврђивање тачног датума када је допуна жалбе поднета и када је извршена уплата таксе за жалбу
меродаван је једино датум поштанског жига препорученог писма/телеграма, односно новчане уплатнице.
Члан 38
Одлуку о жалби орган који води такмичење, мора да донесе у року прописаном Пропозицијама
такмичења.
Члан 39
Орган који води такмичење може жалбу усвојити или одбити.
Жалба ће се усвојити уколико је учињена повреда Правила игре која је битно утицала на резултат или је
утакмица била нерегуларна због одсуства услова за одигравање утакмице који су предвиђени Пропозицијама
такмичења, а што је условило да постигнути резултат није последица спортског надметања.
Када жалбу одбије, утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Када жалбу усвоји, орган који води такмичење, ће донети одлуку о утакмици у складу са овим
Правилником, Правилима игре, Пропозицијама такмичења.
Орган који води такмичење не може да одбије регистрацију утакмице на коју не постоји жалба.
Члан 40
Одлука органа који води такмичење о регистрацији утакмице је коначна.
Члан 41
Казнене одредбе у Пропозицијама такмичења морају бити у складу са другим нормативним актима КСС.
Члан 42
Службена лица на утакмицама су делегат, судије, помоћне судије, контролор суђења, инструктор
суђења, статистичар, друга лица по налогу комесара, Комисије за такмичење и других надлежних органа КСС.
Делегат представља орган који води такмичење, и његова је дужност да контролише примену свих
прописа предвиђених за одигравање утакмице.
Да би обављао дужност службеног лица, судија је дужан да достави потврду о својој здравственој
способности.
Судије су искључиво овлашћене да одлучују о свему у вези са утакмицом, у времену како је то прописано
Правилима игре.
За време утакмице, дужност је делегата да прати рад помоћних судија и све што се догађа у вези са
утакмицом, да би могао да пружи објективну информацију судијама, ако то они од њега затраже, и да сачини
објективан извештај за орган који води такмичење.
Члан 43
Сва остала питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана Пропозицијама за свако
појединачно такмичење, одлукама Управног одбора КСС и/или Комисије за такмичење КСС.
Члан 44
Овај Правилник о такмичењу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници КСС.
Ступањем на снагу овог текста Правилника престаје да важи текст Правилника од 28.08.2013.године.

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КСС
Мр ДРАГАН ГАЧИЋ
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