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На основу Закона о спорту Републике Србије, Статута КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ и 

Статута КОШАРКАШКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА, Скупштина КОШАРКАШКОГ САВЕЗА 

БЕОГРАДА, на седници одржаној 31.01.2017. године, усвојила је:  

                  
 

  

  

  

  

  

  

СС ТТ АА ТТ УУ ТТ   

  

КК ОО ШШ АА РР КК АА ШШ КК ОО ГГ   СС АА ВВ ЕЕ ЗЗ АА   ББ ЕЕ ОО ГГ РР АА ДД АА   

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ:  

 

   

 

 

  1. КСБ – КОШАРКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

2. КСС – КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

3. РСК – РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ  

3. ФИБА – МЕЂУНАРОДНА КОШАРКАШКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

4. СПОРТКА ОРГАНИЗАЦИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ ОСНИВА 

РАДИ ОБАВЉАЊА СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, СПОРТСКИХ 

ДЕЛАТНОСТИ У СКЛАДУ ЗОС 

5. ЗОС - ЗАКОН О СПОРТУ  

6. РЕГИОНАЛНО СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ – је спортско такмичење које 

организује КСБ у сарадњи са КСС 

7. СПОРТСКА ПРАВИЛА – су правила утврђена општим актима КСС  

8. ОКС – Олимпијски Комитетет Србије. 

9. ССА ОКС – Стална спортска арбитража Олимпијског Комитета Србије 

10. БАТ – Међународни Арбитражни суд у Лозани. 
 

 

 

 

 

 



I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Кошаркашки савез Београда (у даљем тексту: КСБ) је самосталан, добровољан, 

невладин, неполитичан и недобитан градски грански кошаркашки савез Спортских 

организација односно клубова и удружења који су се удружили ради остваривања 

заједничких интереса и унапређења кошаркашког спорта као и ради обављања спортских 

активности поверених Статутом КСС. 

 

Члан 2. 

 

            Удруживањем и деловањем у спортским организацијама односно клубовима и 

удружењима, играчи/це, тренери, судије и други кошаркашки посленици, остварују 

заједничке циљеве на развоју кошарке, а у складу са ЗОС, овим Статутом и другим општим 

актима КСБ и КСС. 

 

1. Назив и седиште  
Члан 3. 

 

Пун назив савеза је:  Кошаркашки савез Београда. 

Скраћени назив је: КСБ. 

Седиште КСБ је у Београду, улица Сазонова 83. 

 

2. Подручје активности 

 

Члан 4. 

 

КСБ као Регионални кошаркашки савез КСС, део је јединствене географске 

кошаркашке организације на територији Републике Србије. 

КСБ делује на територији Републике Србије, односно града Београда.  

 

3. Правни статус 

 

Члан 5. 

КСБ је правно лице, са правима, обавезама и одговорностима утврђени законом и овим 

Статутом. 

КСБ одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

КСБ послује преко свог рачуна самостално, преко овлашћене пословне банке. 

 

4. Печат, заштитни знак и застава 

 

Члан 6. 

 
КСБ има:  

 знак, који је састављен од почетних великих ћириличних слова имена савеза „КСБ“, 

постављених једним делом у и испред кошаркашке лопте, 

 заставу, отворено плаве боје са знаком савеза у средини, словима тамноплаве боје и бојом 

кошаркашке лопте, 



 печат, који је округао са знаком КСБ у средини са по ободу печата, ћириличним и 

латиничним  текстом на српском и енглеском језику: „Кошаркашки савез Београдa“ и 

ћириличним текстом на српском језику „Београд“, 

 штамбиљ, који је правоугаоног облика величине 5 x 2,5 цм, са исписаним текстом, као 

и печат са рубриком “ примљено” и “предлог”. 

 

 

5. Заступање и представљање 

 

Члан 7. 

 

КСБ представља и заступа Председник КСБ (у даљем тексту: Председник), који је 

заступник КСБ у смислу Закона о спорту. 

КСБ заступа и секретар КСБ (у даљем тексту: Секретар) у оквиру овлашћења 

добијених од стране Председника и Председништва КСБ (у даљем тексту Председништво). 

 

6. Забрана дискриминације 

 

Члан 8. 

 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности КСБ и 

чланова КСБ, с обзиром на неко лично својство, статус, определење или уверење, у складу са 

Законом. 

Одредбе општих аката КСБ и чланова КСБ којима се уређује или ствара 

дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се 

врши дискриминација – ништавна су. 

У КСБ и код чланова КСБ није допуштено кршење слобода и права човека и 

грађанина. 

 

7. Чланство у другим удружењима и савезима 

 

Члан 9. 

 

            Чланови КСБ су уједно и чланови КСС. 

КСБ је члан Спортског савеза Београда. 

КСБ се може учланити и у друге спортске организације од значаја за остваривање 

циљева КСБ под условом да своје активности не може да оствари у КСС. 

 

8. Облици организовања 

 

Члан 10. 

 

Унутар КСБ могу да постоје и друге форме територијалног организовања; 

међуопштински кошаркашки савези, општински кошаркашки савези, месни кошаркашки 

савези и сл. којима КСБ може поверити извршавање појединих послова из свог делокруга. 

  Статус и делокруг рада ових организационих форми уређују се посебном одлуком 

Скупштине КСБ, која мора бити у сагласности са Статутом КСС и КСБ и другим општим 

актима КСС. 

 



II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КСБ 

 

1. Циљеви 

 

Члан 11. 

 

Циљеви КСБ су: организација, унапређење, развој и подршка кошаркашком спорту у 

Граду Београду односно Републици Србији.  

 

2. Садржај активности 

 

Члан 12. 

 

КСБ своје циљеве остварује кроз следеће активности: 

 

1. Популаризацијом и промоцијом кошаркашког спорта на својој територији, 

2. Организовањем и спровођењем свих такмичења на нивоу КСБ,поверених му од 

стране КСС, 

3. У складу са одлукама надлежних органа КСС, региструје играче у оквиру КСБ, 

4. Прати и брине о унапређењу судијског и тренерског кадра на територији КСБ, 

5. У складу са одлукама Стручног савета КСС и тренерских повереника 

организује контролне тренинге селекција кошаркаша/ца млађих категорија на 

територији КСБ, 

6. Информише своје чланове о активностима органа КСБ и КСС, 

7. Организује стручне и друге активности у оквиру КСБ као што су кампови, 

стручни семинари (за тренере и судије) и слично, 

8. Утврђује своју унутрашњу организацију, 

9. У сарадњи са КСС обезбеђује и реализује све потребне услове за активност свих 

кошаркашких селекција Београда, 

10. Врши популаризацију и промоцију кошаркашког спорта   коришћењем научно-

техничких сазнања у функцији његовог развоја и унапређења, 

11. Доприноси јачању материјалне основе кошаркашког спорта кроз организовано 

обављање маркетиншких и привредних делатности, са посебним задатком 

задовољења потреба функционисања КСБ, 

12. Брине о заштити здравља спортиста, 

13. Заступа заједничких интереса својих чланова пред органима градске управе и 

другим институцијама, 

14. Предузима мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, 

недолично понашање и лажирање спортских резултата) и др., 

15. Организује иновацију кадрова у клубовима, 

16. Предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања 

кошаркашког спорта и праћење и упознавање својих чланова са међународних 

искуствима у области кошаркашког спорта, 

17. Спроводи активност у вези са пропагандом и спровођењем спортских 

такмичења, 

18. Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима, 



19. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, 

јубиларних и др.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и 

унапређењу кошаркашког спорта, 

20. Учествује у обезбеђењу функционисања јединственог информационог система 

на нивоу кошаркашких савеза, 

21. Обавља и друге послове, које му, у оквиру јединствене кошаркашке 

организације Србије, у складу са Статутом, повери КСС. 

22. Закључење Уговора о осигурању спортиста од последица несретног случаја за време 

обављања спортске активности приликом наступа селекција КСБ, а у складу са чл.21 

Закона о спорту. 
 

Остваривање циљева и активности КСБ ближе се регулишу одговарајућим општим и 

другим актима, које доносе надлежни органи КСБ, у складу са овим Статутом. 

КСБ може, ради остваривања активности из става 1. Овог члана, оснивати привредна 

друштва. 

 

3. Стручни рад 

Члан 13. 

 

 Стручни рад у КСБ и код чланова КСБ могу да обављају искључиво лица која имају 

одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у 

спорту). 

 Спортски стручњаци из става 1. Овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у 

складу са Законом и општим актима КСБ. 

 

 4. Услови за учлањење 

 

Члан 14. 

 

КСБ има следеће врсте (категорије) чланова: 

 

1. Спортске организације односно клубове 

2. Друге облике спортских организовања у области кошаркашког спорта на територији  

    града Београда ; 

3. Стручна удружења (тренери, судије и слично) . 

 

 Организација из става 1. Овог члана, може постати члан КСБ: 

 Уколико је регистрован у складу са законом; 

 Уколико је регистрован на територији  Града Београда; 

 Ако њени цињеви одговарају циљевима КСБ; 

 Ако Статут организације у складу са општим актима КСБ; 

 Ако испуњава законом, подзаконским актима и Статутом КСБ одређене услове за 

обављање спортских активности и спортске делатности; 

 Ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте КСБ и 

надлежност Сталног спортског арбитражног суда при Oлимпијском комитету Србије 

(ОКС) за коначно решавање спорова који настану при остваривању права и 

испуњавању обавеза у чланству КСБ у складу са Статутом Кошаркашког савеза 

Србије; 

 За кошаркашке клубове да имају најмање две категорије спортиста. 



5. Начин учлањења 
 

Члан 15. 

 

 Захтев (молба) за пријем у чланство КСБ подноси се у писаној форми КСБ. 
 

 Уз захтев за пријем у чланство прилажу се: 
 

1. Одлука о удруживању у КСБ; 

2. Копију свог Статута; 

3. Копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа; 

4. Изјава (формулар) о надлежности арбитражног суда у складу са одредбама Статута; 

5. Попуњен упитник за Књигу чланова. 
 

О пријему у чланство КСБ одлучује Председништво КСБ у року од 90 (деведесет) дана 

од дана подношења захтева. 

 Захтев за пријем у чланство може се одбити, уколико подносилац захтева не испуњава 

услове за пријем у чланство, предвиђене Статутом. 

 У случају одбијања захтева за пријем у чланство подносилац захтева може поднети 

жалбу сталном Спортском арбитражном суду при ОКС.   

 

6. Права и обавезе чланова 

 

Члан 16.  

 

 Члан има право да: 

1. Покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева КСБ, 

2. Користи помоћ, подршку и услуге КСБ у мери која не штети интересима других 

чланова КСБ, 

3. Остварује увид у рад КСБ и његових органа, 

4. Учествује у активностима савеза, 

5. Добија информације потребне за остваривање чланских права, 

6. Управља пословима КСБ (право гласа) у складу са овим Статутом. 

 

Члан је дужан да: 

 

1. Сарађује са другим члановима КСБ и у односима са њима поштује спортске и етичке 

принципе; 

2. Учествује у активностима КСБ; 

3. Редовно измирује своје финансијске обавезе према КСБ; 

4. Испуњава све обавезе утврђене Законом, Статутом КСБ и другим општим актима КСБ; 

5. Извршава правоснажне одлуке органа КСБ; 

6. Чува углед КСБ; 

7. Усагласи свој Статут и друга општа акта са Статутом и општим актима КСБ; 

8. Без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења 

одлуке) обавести КСБ о изменама свог Статута и избору лица овлашћеног за 

заступање; 

9. Правовремено доставља све потребне информације, ради остваривања, КСБ поверених 

послова: за потребе вођења базичних евиденција, медијске промоције и објављивања 

података на интернет страници КСБ; 



10. Перманентно информише јавност и КСБ о својим акцијама и манифестацијама и 

промовише КСБ у својим активностима. 

 

7.  Начин учествовања у раду и одлучивању 

 

Члан 17. 

 

Члан учествује у раду и одлучивању у органима КСБ преко својих представника. 

Лице које представља члана КСБ мора да поседује писмено овлашћење оверено 

печатом члана КСБ и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана КСБ. 

 

8. Књига чланова и друге евиденције 

 

Члан 18. 

 

 КСБ и чланови КСБ воде евиденције својих чланова (Књига чланова) и друге базичне 

евиденције, у складу са Законом о спорту. 

 КСБ и чланови КСБ су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом 

о спорту. 

 Одлуке органа КСБ уносесе у књиге одлуке које ти органи воде.  

 
Приликом вођења евиденција из претходног става као и других збирки података и приликом 

издавања или подношења докумената од стране КСБ и чланова КСБ, остварује се заштита 

података о личности и приватности у складу с одредбама Закона о спорту и закона којим се 

уређује заштита података о личности. 

 

9. Престанак чланства 

 

Члан 19.  

 Чланство у КСБ престаје: 

 

1. Престанком рада члана (брисањем из регистра); 

2. Иступањем из КСБ по сопственој одлуци члана КСБ; 

3. Одлуком Председништва КСБ о искључењу члана КСБ; 

4. Искључењем које је последица Одлуке надлежног државног органа, сталног Спортског 

арбитражног суда при ОКС. 

 

Престанак рада члана КСБ се утврђује на основу Одлуке надлежног државног органа 

којом је члан брисан из регистра. 

Иступање из КСБ врши се на основу пуноважне Одлуке надлежног органа члана КСБ, 

о чему се КСБ подноси писана изјава уз отказни рок од три месеца. 

Од покретања поступка ликвидације или стечаја, па до евентуалног  престанка рада, 

члану КСБ су суспендована права и обавезе у КСБ. 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева КСБ за 

измирење заосталих финансијских обавеза. 

Престанком својства члана КСБ, престаје и мандат представницима члана у органима и 

радним телима КСБ. 

Престанком својства члана КСБ, престаје и право учешћа у активностима у 

организацији КСБ. 



Члан 20. 

 

 Искључење члана КСБ могуће је ако: 

 

1. Својим активностима теже штeти угледу КСБ; 

2. Грубо поступа супротно интересима КСБ или одлукама органа КСБ; 

3. Својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте 

КСБ; 

4. Престане да испуњава услове за пријем у чланство прописане овим Статутом. 

5. Не плаћа чланарину у складу са одлукама надлежних органа КСБ. 

  

У случајевима из става 1 тачке 1. – 3. овог члана Председништво је дужан да члана 

КСБ упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му 

остави рок од најдуже 60 (шездесет) дана за отклањање пропуста у раду. 

Члан КСБ не може бити искључен у складу са ставом 1. тачком 4. овог члана пре 

правоснажног окончања судског или арбитражног поступка у вези са одлуком којом је 

истичлан престао да испуњава услове за пријем у чланство, у случају да је такву одлуку 

донело лице изван КСБ, односно да такву одлуку није донео орган КСБ. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Председништво је обавезно да остави члану КСБ 

рок од 15 дана да се изјасни о приговорима на његово рад. 

Одлуку о искључењу доноси Председништво КСБ већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану КСБ. 

Одлука о искључењу мора бити образложена. 

Председништво КСБ може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од 

укупног броја чланова Председништва, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о 

привременој суспензији чланства у КСБ до окончања поступка из става 2. – 5. овог члана, а не 

дуже од шест месеци. 

Против ове суспензије, односно искључењу, члан КСБ може поднети жалбу 

Скупштини КСБ, чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке Скупштине о искључењу, права члана КСБ су 

суспендована. 

Уколико члан КСБ, упркос двострукој опомени, закасни са уплатом годишње 

чланарине и не измири обавезу у року од 30 дана од пријема друге опомене, истеком овог 

рока Председништво доноси одлуку о искључењу члана. 

 

10. Дисциплинска одговорност 

 

Члан 21. 

 

 Лица у ингеренцији КСБ која намерно или нехотично поступа супротно Статуту и 

другим актима КСБ, одлукама органа или овлашћених лица КСБ или повреде углед КСБ, 

могу дисциплински одговарати и бити кажњени: 

 

1. Опоменом; 

2. Јавном опоменом; 

3. Суспензијом; 

4. Новчаном казном; 

5. Забраном обављања дужности у КСБ; 

6. Искључењем из КСБ. 



Председништво КСБ ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 

дисциплински поступак, у складу са овим статутом. 

Члан 22. 

 

 Ниједан члан КСБ не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права 

утврђених законом, општим актима КСБ и општим актима члана КСБ. 

 

                                                                    

III ОРГАНИ КСБ 

Члан 23. 

Органи КСБ су: 

 

1. Скупштина КСБ; 

2. Председништво КСБ; 

3. Надзорни одбор КСБ; 

4. Председник КСБ. 

 

 

1. Скупштина  
Члан 24. 

 

 

Скупштина је највиши орган  КСБ.  

Скупштину чине делегати - представници спортских организација односно клубова и 

удружења, чији број у Скупштини зависи, на основу Критеријума КСБ, од квалитета, односно 

ранга тамичења у којима се њихови клубови такмиче.  

Критеријуми за избор чланова Скупштине и Председништва КСБ из спортских 

организација односно клубова и удружења, њихов број и заступљеност рангова такмичења, 

утврђују се Изборном одлуком – Критеријумима за избор чланова органа КСБ, коју доноси 

Скупштина приликом сазивања Изборне скупштине. 

Делегати Скупштине су и представници конституисаних удружења на нивоу КСБ и то: по 

један делегат – представник Удружења: тренера, судија, кошаркаша/ца. 

 

Члан 25. 

 

Мандат чланова Скупштине  траје 4 (четири) године, ако овим статутом није другачије 

одређено. 

У случају када је истекао мандат органа КСБ, а нису изабрани нови органи, раније 

изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 

У Скупштину делегате предлажу надлежни органи клубова, односно удружења, на 

начин и по поступку који је утврђен њиховим статутима, односно правилницима. 

Делегати у Скупштини одговорни су за извршавање својих функција предлагачима, 

односно клубу - удружењу чији су представници, који их могу опозвати и пре истека мандата. 

Делегату удружења превремено престаје мандат делегата и уколико изгуби својство 

члана удружења које представља. 

Мандат у Скупштини пре времена престаје и оставком делегата. 

Чланови Скупштине не могу бити чланови других органа КСБ. 

 

 

Члан 26. 



Скупштина обавља следеће послове: 

 

1. Доноси Статут КСБ као и његове измене и допуне, 

2. Доноси општа акта КСБ, 

3. Одлучује о расписивању избора, односно, сазивању Изборне Скупштине за 

представнике чланица КСБ у Скупштину КСБ, 

4. Доноси Критеријуме за избор чланова органа КСБ, 

5. На основу предлога удружених чланица КСБ, који су их предложили, верификује 

избор и разрешење чланова Скупштине КСБ, 

6. Бира и разрешава делегате КСБ у Скупштини КСС, 

7. Предлаже кандидате за чланове органа КСС, 

8. Бира (из свог састава) и разрешава председника Скупштине КСБ, 

9. Бира и разрешава Председника КСБ, 

10. Бира и разрешава чланове Председништва КСБ, 

11. Бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора КСБ, 

12. Доноси Пословник о раду Скупштине КСБ, 

13. Доноси средњорочни и годишњи програм рада, 

14. Доноси Годишњи финансијски план КСБ, 

15. Усваја Годишњи завршни рачун КСБ, 

16. Усваја годишњи Извештај Надзорног одбора, 

17. Разматра Извештај о активностима КСБ између седница Скупштине, 

18. Даје обавезно тумачење општих аката које доноси, 

19. Усваја извештаје о раду органа КСБ, 

20. Доноси одлуку о статусним променама, 

21. Доноси одлуку о престанку КСБ, 

22. Одлучује о жалбама о суспензији, односно искључењу из КСБ, 

23. Обавља и друге послове у складу са Статутом. 

 

Члан 27. 

 

За припремање и разматрање питања из свог делокруга, Скупштина може образовати 

одборе, комисије и друга стална и повремена тела. 

 Одлуком о образовању утврђује се делокруг рада и састав тела. 

 

 

Члан 28. 

 

Скупштина може да расправља и доноси одлуке на седници на којој присуствује 

већина од укупног броја делегата Скупштине и своје одлуке доноси такође већином од 

укупног броја делегата.  

Чланови Скупштине гласају јавно, уколико Скупштина не одлучи да се спроведе тајно 

гласање.  

Остала питања која се тичу начина одлучивања, гласања, јавности рада и начина рада 

Скупштине уређују се Пословником о раду Скупштине. 

 

Члан 29. 

  

Скупштина заседа најмање једном годишње. 

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. 



Изборна Скупштина сазива се сваке 4 (четири) године. 

Ванредна Скупштина се обавезно сазива писаним путем на образложени захтев 

трећине чланова Скупштине или Надзорног одбора. Дневни ред предлаже сазивач а 

Скупштина, која се заказује на овај начин, се одржава  најкасније 30 (тридесет) дана од дана 

пријема захтева. У надлежности је секретара да обави техничке послове потребне за 

одржавање ванредне седнице Скупштине сазване на овај начин. 

Позив са дневним редом и ознаком места и времена одржавања Скупштине  се 

доставља најкасније 7 (седам) дана пре дана њеног одржавања. Скупштина се може, изузетно, 

заказати и у краћем року али не краћем од 3 (три) дана. 

У изузетним околностима седница Скупштине КСБ може бити организована као 

електронска седница путем електронске поште или путем онлајн видео платформе 

укључујући и гласање на истим, у складу са Пословником о раду Скупштине. 

Одлуку о одржавању седнице електронским путем или путем онлајн видео платформе 

може донети Председник Скупштине на предлог Председниптва. 

 

2. Председник Скупштине   

     Члан 30. 
 

Скупштину сазива и њеним радом руководи председник Скупштине.  

Председник  Скупштине  може учествовати у раду Председништва  без права 

одлучивања. 

Председник се бира на писани предлог најмање 5 (пет) чланова Скупштине, већином 

гласова од укупног броја  чланова Скупштине. 

Један делегат може да предложи само једног кандидата за председника. Предлози се 

подносе Изборној комисији у писаној форми најкасније 7 (седам) дана пре одржавања 

седнице Скупштине.  

            Избор председника  врши се јавним гласањем, осим ако Скупштина дугачије не 

одлучи.  

Председник  Скупштине КСБ се разрешава на исти начин како се и бира. 

Мандат Председника Скупштине траје 4 (четири) године и индентичан је трајању 

мандата чланова Скупштине. 

 Председник Скупштине: сазива Скупштину КСБ; предлаже дневни ред  Скупштине у 

договору са Председништвом; председава Скупштином; формулише предлоге одлука које 

Скупштина доноси; потписује Одлуке које доноси Скупштина и стара се о њиховом 

спровођењу. 

 У случају разрешења или оставке Председника Скупштине КСБ, избор новог 

Председника КСБ се врши до краја мандата Скупштине КСБ. 
 

 

3. Председништво 

 

Члан 31. 

 

Председништво руководи пословима КСБ између седница Скупштине.  

Председништво чине Председник КСБ и 10 (десет) чланова које бира и разрешава 

Скупштина којој за свој рад одговарају. 

Састав Председништва одређује се Изборном одлуком – Критеријумима за избор 

чланова органа КСБ, а  при одређивању састава Председништва води се рачуна о равномерној 

заступљености рангова такмичења. 

 



Члан 32. 

 

Мандат чланова Председништва КСБ је 4 (четири) године. 

Председништво КСБ се састаје по потреби, а обавезно на захтев Председника, 5 (пет) 

чланова Председништва или Надзорног одбора. 

Председништво КСБ доноси одлуке већином гласова својих чланова.  

Права и обавезе члана Председништва КСБ, која проистичу из чланства у њему, везана 

су за личност члана и није могуће заступање у Председништву КСБ путем пуномоћја, 

односно замене личности. 

Остала питања која се тичу начина одлучивања, гласања, јавности рада и начина рада 

Председништва КСБ, уређују се Пословником о раду. 

Седница Председништва КСБ може бити организована као електронска седница путем 

електронске поште или путем онлајн видео платформе укључујући и гласање на истим, у 

складу са Пословником о раду Председништва. 

 

Члан 33. 

 

Председништво КСБ обавља следеће послове: 

 

1. Извршава и спроводи одлуке и закључке Скупштине КСБ ; 

2. Предлаже председнику Скупштине КСБ заказивање Скупштине КСБ са предлогом 

дневног реда Скупштине КСБ; 

3. Именује на предлог Председника КСБ, секретара КСБ ;  

4. Предлаже Скупштини КСБ кандидате за чланове органа КСС ; 

5. Обезбеђује услове за организовање кошаркашких такмичења, поверених му од 

стране КСС, на територији КСБ за све категорије и брине се за регуларност свих 

тих такмичења ; 

6. Доноси одлуку о евентуалном поверавању спровођења такмичења одговарајућим 

организацијама и одређује услове за њихово спровођење ;  

7. Предузима потребне конкретне мере у случајевима кршења интереса и нарушавања 

угледа кошаркашког спорта на територији КСБ, који усваја Скупштина КСБ;  

8. Усваја Правилник о организацији и систематизацији послова  и радних задатака 

Стручне службе КСБ ; 

9. Припрема и разматра Извештај о активностима КСБ између седница скупштина и 

доставља исти Скупштини КСБ на разматрање; 

10. Усваја Пословник о раду Председништва КСБ; 

11. Утврђује предлог годишњег Финансијског плана КСБ који упућује Скупштини на 

усвајање и извршава исти ; 

12. Именује комесаре такмичења у својој надлежности ; 

13. Прати рад својих чланова и по потреби даје инструкције за отклањање 

неправилности које су учињене у раду чланова КСБ ; 

14. Одлучује о питањима за која овим статутом није прописан другачији начин 

одлучивања.  

 

Члан 34. 

 

За спровођење активности из своје надлежности Председништво КСБ може образовати 

комисије, одборе и друга стална или повремена радна тела. 

Одлуком о формирању утврђује се број и састав, као и делокруг рада тела. 



У случају разрешења или оставке члана Председништва КСБ, избор новог члана се 

врши до краја мандата Председништва КСБ. 

 

4. Надзорни одбор 

 

Члан 35. 

 

Надзорни одбор је надзорни орган КСБ који врши контролу финансијског пословања 

КСБ и годишњег завршног рачуна.  
 

Надзорни одбор КСБ има следећа права и обавезе : 

 

- Врши контролу спровођења Статута и других општих аката КСБ ; 

- Врши контролу материјално-финансијског пословања КСБ ; 

- Врши надзор над законитошћу рада органа управљања КСБ ;  

-  Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа КСБ воде уредно и у 

складу са прописима; 

- Разматра предлог Годишњег финансијског извештаја КСБ; 

- Доставља Скупштини Годишњи извештај Надзорног одбора КСБ. 
 

Надзорни одбор КСБ обавезно подноси Скупштини Извештај о питањима из 

свог делокруга, приликом усвајања Годишњег извештаја о раду. 

 

Члан 36. 
 

Надзорни одбор КСБ састоји се од председника и два члана, које бира и разрешава 

Скупштина на предлог најмање 3 (три) делегата Скупштине. 

Мандат чланова Надзорног одбора КСБ траје 4 (четири) године. 

Седнице Надзорног одбора КСБ сазива и руководи председник, а Надзорни одбор КСБ 

доноси одлуке већином гласова чланова одбора. 

 

5. Председник КСБ 

Члан 37. 
 

Председник КСБ је председник Председништва по функцији и руководи његовим 

радом.  

Председник КСБ за свој рад одговара Скупштини КСБ. 

Председника КСБ бира Скупштина КСБ на предлог најмање 5 (пет) делегата 

Скупштине КБС на период од 4 године, уз могућност поновног избора, већином од укупног 

броја чланова Скупштине КСБ. Избор Председника КСБ врши се јавним гласањем, осим ако 

Скупштина другачије не одлучи. 

Један делегат може да предложи само једног кандидата за председника. Предлози се 

подносе Изборној комисији КСБ у писаној форми најкасније 7 (седам) дана пре одржавања 

седнице Скупштине КСБ.  

Председник КСБ се разрешава на исти начин како се и бира. 

У случају разрешења или оставке Председника КСБ, избор новог се врши до краја 

мандата Председништва КСБ. 

 

Члан 38. 
 

 Председник обавља нарочито следеће задатке: 



 

1. Заступа и представља КСБ ; 

2. Сазива седнице и руководи радом Председништва ; 

3. Са председником Скупштине брине о извршавању програма, планова, одлука и 

закључака Скупштине ; 

4. Брине о извршавању закључака Председништва ; 

5. Предлаже Председништву кандидата за секретара КСБ ; 

6. Предлаже комесаре такмичења као и  председнике одбора, комисија и других 

радних тела КСБ ; 

7. Потписује одлуке и друга акта што их доноси Председништво ; 

8. Наредбодавац је за извршавање финансијског плана, а у складу са одлукама 

Председништва ; 

9. Управља радом Стручне службе ; 

10. Координира активност са градском управом Београда надлежном за послове 

спорта и КСС ; 

11. Стара се о законитости рада свих органа КСБ ; 

12. Заједно са секретаром брине о правовременој припреми материјала за седнице 

Председништва ; 

13. Стара се о обезбеђењу средстава за рад КСБ ; 

14. Одлучује о ангажовању радника у стручној служби 

15.  Учествује у раду Скупштине и Надзорног одбора , без права одлучивања ;  

16. Председник КСБ може да, у случају његове спречености, овласти једног од 

чланова Председништва КСБ да привремено врши његова овлашћења,  не дуже 

од 60 (шездесет) дана. 

17. У случају престанка мандата председника КСБ,  његову функцију обавља 

најстарији члан Председништва, до избора новог председника, а најдуже  90  

(деведесет) дана.  

 

IV СТРУЧНА СЛУЖБА КСБ 
 

Члан 39. 

 

За обављање административних и других послова из делокруга КСБ: спровођење 

такмичења, регистрацију играча, организацију семинара, тренинга, итд., КСБ формира 

Стручну службу Регионалне канцеларије Београда  ( у даљем тексту Стручна служба ). 

 

Члан 40. 

 

 Организациона структура, назив и опис радних места, као и број извршилаца Стручне 

службе утврђује се Правилником  о организацији и систематизацији послова и радних 

задатака КСБ који доноси Председништво КСБ на предлог Председника КСБ. 

  

Члан 41. 

 

Радом Стручне службе руководи Секретар КСБ.  

Секретар не може бити члан органа или радних тела КСБ. 

Секретар може да заснује радни  однос са КСБ у складу са Законом. 

 

 



Члан 42. 

 

 Секретар обавља и следеће послове: 

 

1. У сарадњи са Председником КСБ и Председником Скупштине КСБ стара се о 

припремама седница Председништва КСБ и Скупштине КСБ и функционисању 

КСБ ; 

2. Спроводи одлуке Председништва КСБ и Скупштине КСБ ; 

3. Спроводи активност КСБ са Градским секретаријатом за спорт и омладину, 

Спортским савезом Београда и КСС; 

4. Координира активност око програма и планова КСБ ; 

5. Обавља и друге послове које му повери Председник КСБ или Председништво 

КСБ. 

 

Члан 43. 

 

Председник  и по овлашћењу председника  секретар КСБ, дужни су да редовно 

информишу Генералног секретара КСС и Координатора КСС за регионалне кошаркашке 

савезе  о активностима КСБ и Стручне службе Регионалне канцеларије, и да на њихов захтев 

подноси извештај о раду Стручне службе Регионалне канцеларије из делокруга рада КСС. 

 

V ИМОВИНА И СРЕДСТВА 
 

Члан 44. 

 

КСБ је недобитна организација. 

Финансијска и материјална средства КСБ могу се користити искључиво за 

остваривање циљева и задатака КСБ дефинисаних овим Статутом. 

КСБ има динарски рачун и преко њега послује самостално. 

КСБ одговара за настале обавезе искључиво својом имовином. 

 

 

Члан 45. 

 

За реализацију својих циљева и задатака, КСБ остварује средства: 

 

- Из буџета града Београда а на основу поднешеног Годишњег плана и програма 

својих активности у складу са законом и другим прописима ; 

- Из утврђених акција и организација спортских приредби ; 

- Од чланарина својих чланова у складу са Статутом КСС и одлука Скупштине КСС; 

- Од донаторстава, субвенција и других прихода у складу са Законом, 

- Од казни из такмичења које организује КСБ ; 

- Од ТВ права и реклама ; 

- Од прихода добијених за давање права на коришћење имена и заштитног знака 

КСБ ; 

- Од других прихода у складу са Законом. 

 

Реализација прихода и расхода врши се на основу Финансијског плана који сваке 

године на основу предлога  Председништва доноси Скупштина КСБ. 



Члан 46. 

 

КСБ припада чланарина коју плаћају чланови КСС са територије КСБ, на начин и у 

износу како је утврђено Статутом КСС. 

 

Члан 47. 

 

КСБ обавља књиговодство самостално или преко овлашћене агенције. 

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 48. 

 

Рад КСБ и његових органа је јаван. 

Јавност рада остварује се јавним деловањем органа КСБ редовним обавештавањем 

чланова КСБ и средстава информисања, путем конференција за штампу, посредством 

интернет странице КСБ, објављивањем Билтена, јавним саопштењима или непосредним 

присуством средстава информисања састанцима органа. 

Позивање средстава информисања је обавезно, по правилу, за седнице Скупштине а о 

њиховом присуству на седницама Председништва одлучује Председништво. 

Сви општи акти, одлуке и записници са седница органа КСБ биће објављивани на 

интернет страници КСБ (www.ksb.org.rs), која се у том смислу сматра службеним гласилом 

КСБ. 

 

VII ПРОМЕНА СТАТУТА КСБ 
 

Члан 49. 

 

Предлог за промену Статута КСБ могу поднети: 

 

- Трећина делегата Скупштине КСБ;  

- Председништво КСБ. 

 

Предлози за промену Статута КСБ, сем у изузетним случајевима по процени 

Председништва КСБ, морају се поднети у року од 15 ( петнаест ) дана пре одржавања 

Скупштине КСБ,  али не краћим року од  7 (седам) дана. 

 Промене Статута КСБ су усвојене уколико за њих гласа већина од укупног броја 

делегата Скупштине КСБ. 

 

 

VIII ПРЕСТАНАК РАДА КСБ 

 

Члан 50. 

 

КСБ престаје са радом када о томе одлучи Скупштина КСБ. За овакву одлуку треба да 

се изјасни две трећине чланова Скупштине КСБ. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни орган ради брисања из 

регистра. 



Након доношења одлуке о престанку рада КСБ, дуговања КСБ се намирују из имовине 

КСБ. Преостала имовина и евентуална потраживања КСБ се преносе на КСС. 

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 51. 

 

Општи акти и рад КСБ усагласиће се са одредбама овог Статута у складу са Законом о 

спорту и Статутом КСС.  

У случају несагласности одредбе Статута КСБ или општег акта КСБ са одредбама 

Статута или општег акта КСС, непосредно се примењује одредба Статута  КСБ или општег 

акта КСС. 

До доношења аката, на основу овог Статута, примељиваће се акти донети на основу 

претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

 

Члан 52. 

 

 Постојећи органи КСБ (Скупштина, Председништво, Надзорни одбор и Председник ), 

радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, 

односно именовани. 

 Постојећи чланови КСБ имају статус члана у складу са овим Статутом. 

 

Члан 53. 

 

 Чланови КСБ дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о 

спорту и овим Статутом, најкасније до истека предвиђеног рока за усклађивање рада са 

Законом о спорту. 

 Чланови КСБ дужни су да, након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и 

овим Статутом, доставе КСБ један примерак свог Статута у року од 15 (петнаест) дана. 

 Сматра се да су чланови КСБ прихватили надлежност сталног спортског арбитражног 

суда при ОКС, у складу са овим Статутом, даном ступања на снагу овог Статута. 

 

Члан 54. 

 

 Ступањем на снагу  текста овог Статута престаје да важи Статут КСБ који је усвојила 

Скупштина КСБ 06.10.2015. године. 

 

Овај Статут ступа на снагу 8 (осмог дана) од дана објављивања на интернет страници 

КСБ.                                  

                                      

 

                            ПП рр ее дд сс ее дд нн ии кк   

                                                СС кк уу пп шш тт ии нн ее   КК СС ББ   


