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На основу Закона о спорту (Службени гласник РС, бр. 10/2016.) и члана 25. Статута 
Удружења клубова  Кошаркашке лиге Србије, на Скупштини Удружења клубова 
Кошаркашке лиге Србије одржаној дана 12.09.2019. године у Београду усвојен је  
 
 

С  Т  А  Т  У  Т 

УДРУЖЕЊА КЛУБОВА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 

 
Члан 1. 

 

Удружење клубова Кошаркашке лиге Србије (у даљем тексту УККЛС ) је невладино, 
неполитичко, непрофитабилно удружење,  којe обавља спортске активности и делатности 
у области кошаркашког спорта. 
 
Чланови УККЛС су клубови учесници Kошаркашке лиге Србије, као и српски клубови 
чланови АБА лиге . 
 
УККЛС води и уређује такмичење својих чланова, усклађује и остварује своје интересе у 
спровођењу такмичења и ван њега и уређује међусобне односе клубова, својих чланова, 
као  и односе са другим асоцијацијама. 
 
На рад УККЛС примењиваће се: одредбе Закона о спорту, Спортска правила 
КСС,одредбе овог Статута и осталих општих правних  аката УККЛС и сви споразуми 
усвојени од стране органа УККЛС.  
 
УККЛС је члан Кошаркашког савеза Србије ( у даљем тексту: КСС) и своје односе са КСС,  
као и са струковним организацијама (организацијама судија, тренера и играча) уређује 
општим актима КСС и УК КЛС као и  посебним уговорима. 
 

Члан 2. 

 
Деловање УККЛС нема за циљ остваривање било какве политичке активности и у складу 
са тим УККЛС се не може учланити ни у једну политичку организацију, односно странку. 
УККЛС ће обављати активности у земљи и према потреби у иностранству, у складу са 
прописима земаља у којима обавља своју активност. 
 

Члан 3. 

 
УККЛС се оснива на неодређено време а делује и престаје да ради под условима 
прописаним законом и овим Статутом. 
 
 

НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ГРАНА СПОРТА, ПЕЧАТ И ОБЕЛЕЖЈА 

 

       Члан 4. 

 
Назив удружења је: УДРУЖЕЊЕ КЛУБОВА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ . 
 
Скраћен назив је: УККЛС. 
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Члан 5. 

 

Седиште УККЛС је : Београд, Сазонова 83. 
 

УККЛС делује на територији Репубике Србије, а изузетно према потреби и у иностранству. 
УККЛС може штититити интересе својих чланова и на територији других држава, у сладу 
са могућностима предвиђеним прописима тих држава. 
 

Члан 6. 

 
Грана спорта којом се УККЛС бави је: кошарка. 

 
Члан 7. 

 
УККЛС има свој знак, заставу и печат. 
 
Знак КЛС је у основи црвене боје на којој је стилизован кошаркашки терен са линијама 
златне боје и четири стилизована играча беле боје. Цео знак уоквирен је кругом златне 
боје на коме је исписано:  
УДРУЖЕЊE КЛУБОВА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ – ASSOCIATION OF CLUBS 
BASKETBALL LEAGUE OF SERBIA. 
 
Застава је тамно плаве боје на чијој средини се налази знак КЛС. 
 
Печат УККЛС је округлог облика, на коме је исписан текст ћирилицом, кружно: 
УДРУЖЕЊЕ КЛУБОВА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ, а у доњем делу печата је  исписано 
БЕОГРАД. 
 
Печат  чува и обезбеђује од неовлашћеног коришћења и злоупотреба секретар УК КЛС. 
 

ЦИЉЕВИ УККЛС И АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРАЊУ ЦИЉЕВА 

 

Члан 8. 

 

Циљеви УККЛС су: 
 
1. развој и омасовљење кошаркашког спорта у Републици Србији ; 
2. организација свих нивоа Кошаркашке лиге Србије и вођење такмичења клубова на 

највишем могућем организационом нивоу ; 
3. заштита интереса  и  унапређење рада чланова ; 
4. постизање што бољих такмичарских резултата чланова ; 
5. подизање нивоа стручности и оспособљавање стручних лица за што квалитетнији 

рад ; 
6. подизање квалитета спортских објеката који су потребни у раду УККЛС ;  
7. успостављање и подизање нивоа сарадње са спортским организацијама у земљи и 

иностранству ; 
8. успостављање и подизање нивоа сарадње са пријатељима УККЛС и привредним 

субјектима. 
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Активности  УККЛС на остваривању циљева 

 

Члан 9. 

 
УККЛС обавља активности  који су од значаја за остваривање циљева и развој спорта 
којим се  бави  : 
 
1. обезбеђује услове за организовање и вођење такмичења свих нивоа Кошаркашке 

лиге Србије ; 
2. заступа спортске интересе својих чланова ;  
3. јача међусобну повезаност чланова, клубова и заједничко деловање у циљу 

унапређења  кошарке у Републици Србији ; 
4. решава питања од заједничког интереса за клубове, играче, тренере и стручно 

спортске раднике клубова ; 
5. предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења кошаркашког 

спортa у Републици Србији ;  
6. ближе прописује правила такмичења и друга правила за функционисање свих 

нивоа Кошаркашке лиге Србије у складу са спортским правилима КСС; 
7. обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада, посебно 

руководећих и стручних радника ; 
8. обезбеђује јавност рада и информисање чланова и јавности у целини ; 
9. јача спортски морал и спортски дух код својих чланова ; 
10.        организује обављање привредне и маркетиншке делатности кроз формирање  

предузећа, спортског привредног друштва и/или агенције или на други начин ; 
11.        развија сарадњу са одговарајућим органима, организацијама и заједницама у 

земљи и свету,  
12.        обавља и друге активности у циљу развоја УККЛС. 
 

Члан 10. 

 
УККЛС организује Првенство мушких сениорских  тимова свих нивоа Кошаркашке лиге 
Србије и у оквиру такмичења у складу са уговором са КСС самостално уређује следећа 
питања: 
 
- систем такмичења, 
- критеријуме и стандарде такмичења, 
- пропозиције такмичења, 
- руковођење такмичењем, 
- финансијско пословање 
- друга питања везана за такмичење 
 
Сходно уговору са КСС, УК КЛС ће календар такмичења усаглашавати са потребама 
националних репрезентативних кошаркашких селекција.  
 

Члан 11. 

 
Један од кључних задатака и интереса, како УККЛС тако и клубова чланова, представља 
обезбеђивање врхунских резултата репрезентативних селекција на светским и европским 
такмичењима и олимпијским играма. У том циљу, клубови чланови УККЛС се обавезују да 
ће за припреме и наступ репрезентативних националних селекција за сва такмичења 
обезбедити учешће својих играча. 
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Члан 12. 

 
УККЛС своје односе са, кошаркашким организацијама других држава и другим 
међународним лигама, уређује посебним споразумима-уговорима 
 

Члан 13. 

 
Ради обезбеђивања средстава за обављање делатности за које се оснива и остваривања 
циљева УККЛС је овлашћен да оснује друго правно лице ( једно или више ) привредно 
друштво, спортско привредно друштво и/или агенцију.  
  

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА, ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И 

ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА 

 
Члан 14. 

Чланови УККЛС су клубови ( регистровани као удружења грађања или  привредна 
друштва) са територије Републике Србије, који учествују у највишем рангу такмичења – 
Кошаркашкој лиги Србије као и српски клубови који учествују у АБА лиги.  
 

Члан 15. 

 
Клубови који су испунили све услове предвиђене Законом  за обављање спортских 
активности и делатности и који су  стекли право пласманом тј. кроз резултате у спортским 
кошаркашким такмичењима у складу са овим Статутом, постају чланови УККЛС  
потписивањем приступнице и испуњењем услова наведених у Статуту. 
Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво УККЛС. 
 

Члан 16. 

 
У складу са Законом УККЛС води Књигу чланова. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УККЛС 

 

Члан 17. 

 
Да би постали чланови УККЛС, клубови су дужни: 
 
- да УККЛС  доставе  копију важећег  Статута, 
- да потпишу изјаву о приступању и прихватању Статута и осталих усвојених 

нормативних аката УККЛС, 
- да попуне Упитник за Књигу чланова УККЛС, 
- да уредно уплаћују чланарину у висини и роковима које одреди Скупштина УККЛС. 
 
Трошкове који евентулано настану у току процедуре учлањења у УККЛС сносиће клуб. 
 
 

 

 

 



6 

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У УККЛС 

 

Члан 18. 

 

Клуб губи статус члана УККЛС у следећим случајевима: 
  
- губитком статуса члана лиге највишег ранга - Кошаркашке лиге Србије ; 
- одлуком Председништва УККЛС ; 
- иступањем из такмичења које организује УК КЛС ; 
- ако је клубу забрањен рад одлуком надлежног државног органа. 
 
Председништво може донети одлуку о престанку чланства Клуба у следећим 
случајевима: 
 

- због непоштовања правила КСС и УККЛС садржаних у Статуту и другим општим 
актима КСС и УККЛС ; 

- због нарушавања односа у УККЛС ; 

- због неплаћања чланарине, доприноса УККЛС и неизвршавања других 
материјалних обавеза,  упркос писменој опомени надлежног органа УК КЛС ; 

- због учлањења у друго удружење у земљи или иностранству које се бави 
организацијом такмичења кошаркашких клубова, без одобрења УК КЛС . 
 

На одлуку  Председништва о престанку својства члана, клуб може поднети жалбу 
Скупштини УККЛС у року од 15 дана. 
 
Одлука Скупштине УК КЛС  по жалби клуба-члана је коначна. 
 

Члан 19. 
 

Клубу коме је чланство у УККЛС угашено, престају  сва права  и нема право на повраћај 
уплаћене чланарине, а уколико има дуг по основу  неплаћене чланарине или дуг по 
основу неиспуњене финансијске обавезе према УККЛС, клуб је дужан да те обавезе 
изврши и након престанка чланства у УК КЛС. 
 

Члан 20. 

 
Клуб може да иступи из УККЛС на основу писане одлуке. Одлука Клуба производи дејство 
од тренутка када је усвоји  Председништво УККЛС.  
Клуб који иступа из УККЛС дужан је да надокнади УККЛС и другим клубовима сву стварну 
штету коју трпе таквим његовим гестом, у складу са дисциплинским правилником УККЛС. 
Висину штете одређује Председништво УК КЛС. 
 

 

ПРАВА ЧЛАНОВА 

 

       Члан 21. 

 

Чланство у УККЛС даје клубу  следећа права :  
 
- да учествује у званичним кошаркашким такмичењима, на државном, регионалном и 
осталим     
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  међународним нивоима ,  у складу са спортским резултатима ; 
- да учествује на заседањима Скупштине УККЛС са правом одлучивања ; 
- да учествује у раду органа УККЛС , у складу са Статутом, 
- да буде упознат са годишњим стањем прихода и трошкова УК КЛС ; 
- буде ослобођен дела трошкова такмичења на основу прихода од споразума, уговора и 
свих послова које обавља УККЛС  
  преко предузећа, спортског привредног друштва и/или агенције, или на други начин ; 
- да му ажурно буду уручени : важећи примерци Статута и свих нормативних аката и да је    
  упознат са свим пословима  и одлукама органа  УККЛС ; 
 
Сви чланови УККЛС су потпуно равноправни.  
Забрањен је било који вид дискриминације. 
Одредбе општих аката УККЛС, које на било који начин дискриминишу неког од чланова УК 
КЛС, не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација су ништавна. 
 

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 22. 

 
              Чланство у УККЛС подразумева следеће обавезе клубова:  
 

- да поштују Статут УККЛС, који је усвојила Скупштина УК КЛС ;  

- да уредно измирују финансијске обавезе према  УККЛС,  које Скупштина или 
Председништво одреди, 

- да извршавају обавезе које је УККЛС преузео ; 

- да обавесте  УККЛС о променама клупских нормативних аката ;   

- да  УККЛС проследе информације које се траже од њих, а у складу са овим 
Статутом или одлукама које донесе Скупштина и Председништво УК КЛС. 

- да има активну адресу за примање поште и Е-маил адресу. ( Сви дописи послати 
маилом клубовима, њиховим члановима, као и службеним лицима УК КЛС 
сматрају се примљеним даном њиховог слања) 

- да имају активну Web страницу са информацијама о клубу. 
 
 

ОРГАНИ УККЛС, ПРАВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ 

 
Члан 23. 

 
Органи УККЛС су: 
 
-  СКУПШТИНА 
-  ПРЕДСЕДНИШТВО  
-  ПРЕДСЕДНИК 
-  НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 24. 

 
Мандат чланова Скупштине и Председништва  траје годину  дана, а мандат  председника 
и чланова Надзорног одбора две године. 
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Члан 25. 

 
Функцију председника УК КЛС, заступника УК КЛС као и чланова органа УК КЛС не могу 
обављати службена лица КСС као и посредници у спорту (менаџери). 
Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и 
службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, 
разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге 
погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који 
се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не 
могу вршити функције Председника УККЛС, лица за заступање, ликвидатора или чланова 
органа УККЛС, док трају правне последице осуде. 

 

Члан 26. 

 
Одлуке органа УККЛС уносе се у Kњигу одлука, у складу са Правилником о књизи одлука. 
 

Члан 27. 

 
Чланови органа УККЛС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују  
УККЛС, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају 
чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 
Члан органа УККЛС, односно  лице за заступање,  нема право гласа на седници органа  
УККЛС  кад се одлучује о: 
 

• покретању спора или одустајању од спора против њега, 

• одобравању послова између њега и УККЛС у случају сукоба интереса, односно 
постојања личног интереса при одлучивању, 

• његовој одговорности или разрешењу. 
 

Члан органа УККЛС нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла 
са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује 
о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до 
другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он 
има контролу или економски интерес. 
Одредбе овог члана сходно се односе  на заступника, ликвидационог и стечајног 
управника. 
 

 Члан 28. 

 
Мандат члана органа УККЛС престаје пре истека времена на које је изабран: 
              1.   смрћу; 

 2.   поднесе оставку;  
 3.   ко га опозове орган УККЛС који га је бирао ; 
4.  разрешењем због непридржавања Статута и других аката, лошег рада, или 
због неуредног  присуствовања седницама ;  

5. уколико је члан органа УККЛС: члан клуба који је престао да ради, или је члан 
клуба који је прешао  у нижи ранг такмичења. 
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СКУПШТИНА 

 

Члан 29. 

 

Скупштина је највиши орган УККЛС. 
Скупштина може бити:  изборна, редовна и ванредна. 
Мандат чланова Скупштине траје годину дана, тј. трајање је у зависности од термина 
завршетка Кошаркашке лиге Србије, тако да члановима  Скупштине мандат престаје 
најкасније 30 (тридесет) дана по завршетку лиге, односно на првој седници Скупштине по 
њеном завршетку. 
 

Члан 30. 
 

Изборна Скупштина одржава се сваке  године . 
Редовна Скупштина се одржава најмање два пута годишње,  пре почетка сезоне и на 
крају сезоне. 
Ванредна Скупштина се одржава по потреби. 
Редовна Изборна Скупштина  се заказује, најкасније  укупно 8 (осам) дана пре истека 
мандата члановима органа УККЛС. 

Члан 31. 

 

Скупштину чине по један представник који је по правилу председник клуба и његов 
заменик, сваког клуба који је у саставу УККЛС, као чланови Скупштине . Право да 
учествују у раду Скупштине имају и представници клубова и њихови заменици, а право 
гласа имају само представници, осим у случају њихове одсутности, када право гласа 
имају заменици. 
Клуб у сваком тренутку може променити свог представника или његовог заменика. 
Одлуке представника клубова у Скупштини не подлежу верификацији њихових клубова.  
Одлуке Скупштине обавезују све чланове, укључујући и одсутне. 
  

Члан 32. 

 
Скупштина може да заседа ако седници присуствују представници или њихови заменици 
2/3 клубова чланова УККЛС.  
Скупштина доноси одлуке 2/3 већином гласова присутних представника клубова, односно 
њихових заменика, сем у посебним случајевима одређеним законским нормама и 
одредбама овог Статута. 
Одлуку о статусним променама, промени Статута, престанку рада УККЛС и избору 
Председника Скупштина доноси 2/3 већином од укупног броја представника клубова. 
Рад Скупштине се уређује Пословником о раду Скупштине. 
 

Члан 33. 
 

Скупштину сазива председник Скупштине. 
Скупштина се обавезно сазива и на захтев: Председништва, Надзорног одбора или 1/3  
редовних чланова УККЛС, уз писмено навођење дневног реда. 
Уколико председник  Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они 
органи или чланови који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање 
Скупштине с тим да између подношења захтева за одржавања Скупштине и одржавања 
Скупштине не сме да протекне више од 30 дана.  
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Члан 34. 

 
Радом Скупштине руководи председник Скупштине. 
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник 
Скупштине, записничар и по потреби два оверивача записника. Записник треба да 
садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке и 
гласање са именима и презименима чланова. 

 

Члан 35. 

 
Између заказивања и датума одређеног за одржавање Скупштине треба да прође 
најмање 15 ( петнаест )  дана, с тим што председник Скупштине може тај рок смањити на 
8 ( осам )  дана ако оцени да је њено одржавање хитно. 
 
Сазивање Скупштине може се извршити путем препорученог писма, е-маила, телекса, 
телеграма, телефакса или другим телекомуникационим системом. У року од пет дана од 
пријема позива за Скупштину клубови могу да наведу она питања која евентуално  желе 
да уврсте у дневни ред седнице. 
 
У Дневни ред  Скупштине не могу се уврстити она питања о којима је правноснажно 
одлучено током сезоне, осим ако су настале ванредне околности и нове чињенице које 
могу утицати на преиначење донете одлуке. Председништво процењује и одлучује да ли 
су наведене чињенице нове и околности ванредне. 
 

       Члан 36. 

 
Гласање у Скупштини УККЛС је по правилу јавно. Тајно гласање ће бити ако председник 
Скупштине или неко од чланова Скупштине тако буде захтевао, а буде изгласано 2/3 
већином присутних чланова Скупштине. 
 

Члан 37. 

 

Клубове у Скупштини УККЛС по правилу заступа председник клуба а његовог заменика 
именује клуб својом одлуком. Клубови чланови УККЛС дужни су да писменим путем 
обавесте УККЛС, најкасније 8 ( осам ) дана по завршетку кошаркашке лиге, о својим 
члановима у Скупштини УККЛС, тј. треба да наведу име и презиме председника клуба, 
који је по функцији члан Скупштине УККЛС и име и презиме лица које делегирају као 
његовог заменика. 
Ако се Скупштина одржава у року који је краћи од 8 дана од завршетка Лиге клубови могу 
о свом представнику и његовом заменику обавестити УК КЛС до седнице Скупштине. 
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Члан 38. 

 
 

 
Скупштина одлучује о следећим питањима: 

 
1) усваја Статут и његове измене ;  
2) бира и разрешава председника Скупштине ;                                                      
3) верификује мандат  чланова Председништва и њихових заменика; 
4)  бира и разрешава чланове  Надзорног одбора;   
5)          На предлог Председништва бира и разрешава дисциплинског судију такмичења; 
6)          На предлог Председништва бира и разрешава Дисциплинско веће од 3 члана;   
7)      разматра и усваја извештај о раду  Председништва УК КЛС и Надзорног одбора УК КЛС; 
8)     одлучује о  удруживању УК КЛС у савезе ; 
9) одлучује о  статусним променама и престанку рада УК КЛС ;                                                                                                                                                    
10) одлучује о  усвајању плана организације рада ;                                                                                               
11) одлучује о  усвајању Пропозиција такмичења и Дисциплинског правилника  
12) одлучује о  усвајњу календара такмичења пред сваку сезону,  у складу са уговором 
са  
             КСС ;   
13) одлучује о оснивању предузећа и других облиак привређивања ; 
14) одлучује о буџету, финансијском плану  и завршном рачуну УККЛС, 
15)         доноси одлуку о висини и роковима плаћања чланарине чланова УК КЛС 
16)   доноси Пословник о свом раду, 
17)  тумачи Статут, Пословник и друга правна акта која је донела 
18)  одлучује о жалбама на првостепене одлуке Председништва 
19)  обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима УК КЛС . 
 
 

ПРЕДСЕДНИШТВО УК КЛС 

Члан 39. 

 

 
Председништво има 9 ( девет) чланова. Сви чланови осим председника имају своје 
заменике. 
Председништво УККЛС чине председник и по један представник и његов заменик екипа из 
Србијe које се такмиче у Првој АБА лиги, а преостали број чланова и заменика до укупно 
9 (девет) дају клубови према пласману у КЛС. 
 
Клубови чланови УККЛС у складу са претходним ставом овог члана Статута, дужни су да 
писменим путем обавесте УККЛС, најкасније 8 (осам) дана по завршетку кошаркашке 
лиге, о свом члану и заменику у Председништву УККЛС. 
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Ако се Скупштина одржава у року који је краћи од 8 дана од завршетка лиге клубови могу 
о свом предлогу за члана и заменика члана Председништва обавестити УК КЛС до 
седнице Скупштине. 
Председника Председништва, који је уједно и председник УК КЛС, бира Скупштина УК 
КЛС из реда представника клубова који нису чланови АБА лиге. 
 
 

Члан 40. 

 
Председништво је руководећи и извршни  орган УК КЛС.  
Председништвом председава председник УК КЛС.  
Председништво може да заседа уколико седници присуствује 2/3 чланова, или њихових 
заменика. 
Одлуке  Председништва се доносе 2/3 већином присутних чланова, односно заменика.   
Ако за неку одлуку, која је по оцени директора такмичења, од виталног значаја за 
такмичење, нема потребне већине, одлука се доноси тако што се о њој Председништво 
поново изјашњава у року од 48 сати, а ако и тада нема одлуке, изјашњавају се сви 
клубови који су у фази такмичења на које се одлука односи. Ако се и тако одлука не може 
донети, а без ње неможе да се настави такмичење одлуку ће донети директор такмичења 
уз мишљење спортског директора. 
На ову одлуку дозвољена је жалба Скупштини УК КЛС у року од 3 дана. 
Председништво руководи и води пословну и спортску политику УККЛС.  
Мандат чланова Председништва је годину дана. 

 

Члан 41. 

 
  Председништво обавља следеће послове: 

 
Председништво обавља следеће послове: 
 
1) бира и разрешава управне и руководеће органе предузећа и/или агенције ;  
2) бира и разрешава директора такмичења ;  
3) бира и разрешава спортског директора такмичења ; 
4)          На предлог директора такмичења предлаже  Скупштини кандидате за 

дисциплинског судију такмичења; 
5)           На предлог директора такмичења предлаже  Скупштини кандидате за  чланове 

Дисциплинског већа; 
6)     бира и разрешава чланове комисија, изузев Судијске комисије, одбора и других 

облика организовања у УККЛС ;  
7)     на предлог директора предлаже Скупштини Пропозиције такмичења ; 
8)       на предлог председника и директора предлаже финансијски план такмичења и 

подноси га Скупштини на усвајање ; 
9)          предлаже одлуку о висини чланарине и роковима уплате ; 
10)        доноси одлуке о пријему у чланство и престанку чланства ; 
11)     утврђује планове рада и развоја и планове стручног рада ; 
12)  на предлог директора усваја организациону шему и систематизацију канцеларије 

УККЛС ; 
13)   одређује плате запосленима у УККЛС ; 
14)   упућује Скупштини предлог календара такмичења ; 
15)    упућује Скупштини предлоге у вези са системом такмичења ; 
16)    утврђује услове за  издавање лиценце играчима за такмичење ; 
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17)   одлучује о маркетиншком пословању, као и о располагању огласним и ТВ правима у 
вези са такмичењем  

18) на предлог директора и спортског директора такмичења усваја кодекс о понашању 
службених лица на утакмицама које организује УККЛС ; 

19) усваја  листу судија на предлог спортског директора такмичења ; 
20) усваја листу делегата на основу предлога директора такмичења ; 
21)  усваја правилник о делегирању судија и делегата ; 
22) доноси одлуку о таксама и трошковима службених лица у оквиру такмичења, као и 

одлуку о вредности бода који се примењује приликом кажњавања ; 
23)  усваја предлог буџета и завршног рачуна УККЛС ; 
24) обавља и друге послове у вези са такмичењем које организује. 

Члан 43. 

 
Седнице Председништва могу бити редовне и ванредне.  
Редовне седнице Председништва одржавају се најмање једанпут месечно.  
Ванредне седнице одржавају се по потреби. 
Седницама Председништва обавезно присуствује директор такмичења, без права гласa.               
Ванредну седницу Председништва може сазвати председник или најмање 5 (пет) чланова  
Председништва.  
На ванредној седници Председништва не може се одлучивати о  питањима, по којима су 
већ донете правноснажне одлуке од стране Председништва и које су  везане за 
такмичење које је у току. 
Председништво, изузетно, о неком појединачном питању може одлучити и гласањем 
путем Е-маила или телефоном,  уз услов да таква одлука буде једногласна. 

 
Члан 42. 

 

Седницом Председништва руководи председник Председништва , а у случају његове 
спречености, уколико постоји кворум, његову улогу руковођења седницом преузима члан 
Председништва кога одреди председник. 
 

Члан 43. 

 
Седнице Председништва могу бити редовне и ванредне.  
Редовне седнице Председништва одржавају се најмање једанпут месечно.  
Ванредне седнице одржавају се по потреби. 
Седницама Председништва обавезно присуствује директор такмичења, без права гласa.               
Ванредну седницу Председништва може сазвати председник или најмање 4 (четири) 
члана Председништва.  
На ванредној седници Председништва не може се одлучивати о  питањима, по којима су 
већ донете правноснажне одлуке од стране Председништва и које су  везане за 
такмичење које је у току. 
Председништво, изузетно, о неком појединачном питању може одлучити и гласањем 
путем Е-маила или телефоном,  уз услов да таква одлука буде једногласна. 
        

Члан 44. 

 
Председништво одлуке доноси јавно изјашњавањем чланова Председништва.   
Председништво на седници може донети одлуку да изјашњавање чланова  по одређеним 
питањима може бити и тајно. 
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Одлукe Председништва су пуноважне када се за њих изјасни 2/3 чланова, односно 
заменика. Седницама  Председништва  су по правилу  обавезни да присуствују сви 
чланови или њихови заменици. 
Одсутног члана Председништва може заменит његов заменик. 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК УК КЛС И СКУПШТИНЕ 

Члан 45. 

Председника УККЛС бира Скупштина, из редова чланова клубова који нису чланови АБА 
лиге. 
Кандидата за председника може предложити сваки члан УККЛС.  
Мандат председника траје две године, уз могућност да поново буде биран на исти 
период.  
Председник је изабран уколико је добио најмање две трећине гласова од укупног броја 
чланова Скупштине.  
Скупштина може опозвати председника на исти начин како га и бира. 
Гласање за председника је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије у складу са 
Статутом.  
Председник УККЛС је Председник Скупштине и Председништва и председава 
Скупштином и Председништвом. 
 

Члан 46. 

Председник заступа и представља УККЛС. Председник ово овлашћење може, уз 
сагласност Председништва,  дати и директору такмичења. 
Председник УККЛС свој рад обавља волонтерски уколико Скупштина не одлучи другачије.  

 

Члан 47. 

 

Председник има следећа права и обавезе: 
1) заступа и представља УККЛС, 
2) одговара за законитост рада УККЛС, 
3) сазива Скупштину и Председништво и усаглашава и дефинише дневни ред 

и формулише одлуке које Скупштина и Председништво доносе, 
4) председава седницама Скупштине и Председништва, 
5) потписује и извршава одлуке које су усвојили Скупштина и Председништво. 
 
 
 
 
Председник заједно са директором: 

 
1) oрганизује и води пословање УККЛС, 
2) спроводи одлуке органа УККЛС, 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 48. 

 
Надзорни одбор УК КЛС је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и 
других општих аката УККЛС, контролу материјално-финансијског пословања УККЛС и 
његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања УККЛС. 
 

Члан 49. 

 
Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина. 
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 
Надзорни одбор се састаје по потреби а најмање два пута годишње. 
Члан Надзорног одбора не може бити члан ни једног другог органа УККЛС. 

 
Члан 50. 

 
Надзорни одбор подноси Скупштини УК КЛС извештај о питањима из свог делокруга, 
најмање једанпут годишње, приликом усвајања извештаја о раду УККЛС и завршног 
рачуна. 
Надзорни одбор подноси Председништву извештај о питањима из свог делокруга, 
најмање једанпут годишње, приликом усвајања завршног рачуна. 
 

Члан 51. 

 
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 
одбора. 
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником. 
 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА 

 

Члан 52. 

 
У циљу реализације усвојених планова и унапређења рада у УК КЛС се могу основати 
други облици рада као што су разне комисије, одбори, сервиси, као и успоставаљње 
сарадње са другим правним лицима и ангажовање одређених стручњака за обављање 
стручних послова у УККЛС. 
У УККЛС  активно ради Судијска комисија, а могу се оснивати и друге у зависности од 
потребе коју утврђује Председништво. 
За обављање стручних, такмичарских и административних послова у УККЛС се  
ангажује директор такмичења.  
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ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 53. 

 
Директор такмичења је руководилац такмичарских-спортских функција УК КЛС. 
Директора такмичења бира Председништво.  
Директор такмичења се бира на период од 3(три) године и заснива радни однос на 
одређено време са УК КЛС, у трајању од 3 године. Може се поново бирати и у том случају 
му се  радни однос продужава за период дужине трајања избора.  
 
Односи између УККЛС и директора такмичења уређују се Уговором о раду који усваја 
Председништво.  

Члан 54. 

 
Директор такмичења усклађује свој рад са одлукама Председништва и Скупштине УК 
КЛС.  
Поред задатака утврђених у члану. 47 које обавља заједно са председником, задаци 
директора такмичења су: 
 

1) да води целокупно такмичење према одредбама Пропозиција такмичења и 
осталих нормативних аката УК КЛС ; 
2) да Председништву предлаже Пропозиције такмичења ; 
3) да Председништву предлаже листу делегата, водећи при томе рачуна да исти 
морају испуњавати услове који прописују FIBA, ULEB и КСС ; 
4) да делегира делегате за све утакмице ;  
5) да прати рад делегата и предузима мере за унапређење њиховог рада ; 
6) да издаје и одобрава лиценце комплетних екипа (играчи, тренери и службена 
лица на клупи за резервне играче) које учествују у такмичењу ; 
7) да одлучује о регистровању свих одиграних утакмица; као и о казнама у вези са 

њима, 
8) да унапређује економске услове рада УК КЛС ; 
9) да предлаже Председништву кандидате за дисциплинског судију и 

Дисциплинско веће; 
 10) да предлаже Председништву организациону шему и систематизацију 
канцеларије УККЛС и да усклађује њен рад ; 
11) да припрема или организује припрему нормативних аката које усвајају 
Скупштина и Председништво ; 
12) да обавља све друге послове везане за рад у оквиру такмичарско-спортских 
активности УК КЛС. 

 

 
Члан 55. 

 
Директор такмичења мора да испуњава следеће критеријуме: 
 
- Виша или висока стручна спрема ; 

- Познавање једног страног језика ;  

- Три године радног искуства. 
 

Директор такмичења приликом избора обавезује се: 
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- Да неће имати двојност функција у кошаркашком спорту ; 

- Да ће доследно спроводити сва нормативна акта и одлуке УККЛС ; 

- Гарантује пуну јавност у раду према Удружењу клубова УККЛС. 
 

 
 

СУДИЈСКА КОМИСИЈА 

 
56. 

 

Задатак Судијске комисије је да прати, унапређује, едукује, оцењује и рангирасудије КЛС. 
Судијску комисију бира и разрешава спортски директор такмичења.  
Судијска комисија има до 5 (пет) чланова, укључујући и спортког директора такмичења. 
Чланови судијске комисије и  контролори се бирају из редова бивших кошаркашких судија 
који су најмање 5 (пет) година судили утакмице домаће прве лиге. 
Спортски директор руководи Судијском комисијом.  

Контролори-инструктори прате, оцењују и санкционишу рад судије у првом 
степену. 
У случају негативне оцене судија може да се жали Судијској комисији у року од 3 
дана уз уплату таксе од 150 бодова.    
 
 
 

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА 

      

Члан  57. 
 

Спортски директор такмичења  је руководилац свих послова везаних за унапређење, 
праћење и рангирање судија и за сва друга питања у вези са судијама и суђењем у оквиру 
КЛС. 
Спортког директора бира Председништво УК КЛС. 
Спортски директор се бира на период од 3 (три) године и заснива радни однос на 
одређено време са УККЛС у трајању од 3 (три) године. Може се поново бирати и у том 
случају му се радни однос продужава за период дужине трајања избора. 
Односи између УК КЛС и Спортског директора такмичења уређују се Уговором о раду који 
усваја Председништво. 
 
Задаци спортског директора су: 

1) да предложи Председништву листу судија који ће судити утакмице у оквиру 
КЛС, водећи при томе рачуна да исти морају испуњавати услове које 
прописују FIBA, ULEB и КСС ; 

2) да пред свако коло изврши делегирање, односно жребање судија ; 
3) да брине о статусу и сталном усавршавању судија ; 
4) да прати рад судија, организује контроле суђења и формира ранг листу ; 
5) да пре почетка сваке такмичарске сезоне организује тестирање судија ; 
6) да детаљно анализира примедбе у вези утакмице на којој је неки од клубова 

истакао званичну примедбу да је суђење утицало на коначан исход 
утакмице; 

7) да остварује сву међународну комуникацију у вези са судијама ; 
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8)       да заједно са директором такмичења прати и санкционише евентуално 
кршење Пропозиција такмичења, Кодекса понашања и других нормативних 
аката од стране судија ; 

 9) да обавља и све друге послове у вези са судијама и суђењем. 
 
Спортски директор мора да испуњава следеће критеријуме: 

- Да је бивши кошаркашки судија са вишегодишњим искуством у суђењу домаћих и 
интернационалних утакмица. 

 
Члан 58. 

 
Судијском комисијом председава спортски директор. Сваки члан судијске  комисије као и 
контролори су  потпуно независни у свом раду и дужни су да се придржавју Правилника о 
делегирању и критеријума рангирања судија и делегата.  

 

Члан 59. 

ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА 

Дисциплински судија доноси одлуке у првом степену о  свим казнама које се односе на 

утакмице и целокупно такмичење у оквиру Кошаркашке лиге Србије. 

 

Дисциплинског судију бира Скупштина УК КЛС на предлог Председништва УК КЛС. 

 

Дисциплински судија је независан у свом раду и има потпуна овлашћења и надлежност да 

доноси одлуке  на основу Дисциплинског правилника КЛС, с посебним нагласком на 

поступак испитивања свих околности и изрицања санкција у складу с тим. 

 

Одлуке дисциплинског судије су првостепене и на њих се може изјавити жалба у року од 3 

(три) дана од пријема одлуке, Дисциплинском  већу КЛС. 

 

Дисциплински судија мора да испуњава следеће критеријуме: 

-Да је по професији адвокат. 
-Да има три године и радног и искуства на пословима који су повезани са спортом. 
-Да није члан, нити да је на било кој други начин повезан са клубовима који се такмиче у 
оквиру КЛС. 
 

Члан 60 

ДИСЦИПЛИНСКО  ВЕЋЕ 

Дисциплинско веће се састоји од три члана и оно у другом степену решава жалбе на 

одлуке дисциплинског судије. 

 

Дисциплинско  веће бира Скупштина  на предлог Председништва УК КЛС. 
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Чланови  Дисциплинског већа  су потпуно независни у свом раду и не смеју бити чланови  

нити на било кој други начин повезани са клубовима који се такмиче у оквиру КЛС. 

 

Чланови Дисциплинског већа могу бити адвокати са најмање три године и радног и 

искуства  на пословима који су повезани са спортом. 

 

На одлуке Дисциплинског већа по жалби на првостепену одлуку, уколико се ради о 
казнама временске забране играња или вршења дужности, може се у року од 8(осам) 
дана, поднети жалба Сталној спортској арбитражи ОКС.Ова жалба не одлаже извршење 
одлуке Дисциплинског већа. “ 
 
 
 

Члан 61 

Правила поступања Дисциплинског судије, Дисциплинског већа и лица која пред тим 
телима поступају уређују се посебним правилником који доноси Скупштина УК КЛС. 

 

 
 

СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

 
Члан 62. 

 
Средства за финансирање Удружења стичу се: 
 
- од доприноса клубова ; 
- од чланарина ; 
- на основу спонзорских уговора ;  
- на основу уговора о уступању ТВ и других мултимедијалних права  
- из буџета ; 
- од добровољних прилога ; 
- од поклона, завештања, домаћих и страних правних и физичких лица. 
- од других прихода које оствари УК КЛС 
 
 

Члан 63. 

 
Ради обезбеђивања потребних средстава, УК КЛС преко привредног друштва и/или 
агенције , чији је оснивач, може обављати и следеће активност: 
- приређивање спортских, забавних и других јавних приредби ; 
- пружање разних спортско – агенцијских услуга ; 
- издавање и продаја пригодних публикација, календара, видео продукција,  сувенира   и 
слично као и лиценцну продају знака лиге ; 

- пружање разних услуга економске пропаганде и маркетинга ; 
- приређивање игара на срећу. 
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Члан 64. 

 
Остварена добит, после покрића потребних трошкова УК КЛС, користи се за равномерно 
покриће трошкова такмичења ( таксе и путни трошкови службених лица, трошкови 
путовања екипа и сл.) свих чланова УК КЛС. 
 

Члан 65. 

 
УК КЛС доноси годишњи финансијски план. 
Годишњи финансијски план доноси се на  седници Скупштине. 
Финансијским планом одређује се висина потребних средстава, одређује њихова намена 
и начин њиховог коришћења. 
Средствима УК КЛС располаже председник као овлашћено лице. 
 

Члан 66. 

 
У пословању са трећим лицима УК КЛС одговара целокупном својом имовином. 
 

 

 

 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

 

Члан 67. 

 
УК КЛС и чланови УК КЛС су дужни да се упишу у одговарајућу националну евиденцију у 
области спорта у складу са Законом о спорту. 
 

Члан 68. 

 
У УК КЛС се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада. 
Начин израде планова одређује Председништво УККЛС. 
 

 

ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 69. 

 
Рад УК КЛС  је јаван. 
Седнице органа УК КЛС су јавне. 
Органи УК КЛС обавештавају јавност о свом раду, одлукама, програму рада, задацима, 
материјално-финансијском пословању као и о свим другим питањима које су од интереса 
за јавност.  
Изузетно када је у питању пословна тајна УК КЛС, поједина питања се не објављују а 
седнице органа су затворене. 
За сваку седницу свим члановима УК КЛС достављају се писмени позиви. 
За сваку седницу обавештавају се средства информисања писменим позивом. 
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Члан 70. 

 
Заступник је дужан да информише органе УККЛС о активностима и делатностима УК КЛС 
и његовом финансијском пословању. 
Уколико орган УК КЛС или 1/3 чланова УККЛС захтева, уз навођење разлога, добијање 
података из става 1. овог члана, заступник је дужан да им такве информације саопшти 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
 

ПРЕСТАНАК РАДА УК КЛС 
 

Члан 71. 

 
УК КЛС  престаје са радом :  

 
1) ако Скупштина  донесе одлуку о престанку рада УККЛС; 
2) ако УККЛС изврши статусну промену  која води престанку УККЛС; 
3) стечајем и ликвидацијом ;   
4) у другим случајевима у складу са законом и Статутом. 

      

Члан 72. 

 

Одлуку о престанку рада УККЛС доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни 2/3 
већина од укупног броја чланова. 

Члан 73. 
 

Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада УК КЛС, а постоји довољно 
финансијских средстава  за покриће обавеза  УК КЛС, спроводи се поступак  ликвидације 
у складу са законом. 
 

 

Члан 74. 
 

УККЛС престаје да постоји доношењем решења о брисању из Регистра. 
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 
   

Члан 75. 

 
У случају престанка рада УК КЛС имовина ће припасти Кошаркашком савезу Србије. 
 

ОПШТИ АКТИ УККЛС 

 

Члан 76. 

 
Општи акти УККЛС су Статут, Пропозиције такмичења, правилници, пословници и одлуке 
којима се на општи начин уређују одређена питања. 
 

Члан 77. 

 
Иницијативу за доношење Статута, односно општег акта и за његове измене и допуне, 
може дати било који орган УККЛС или члан УККЛС, или директор такмичења. 
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Члан 78. 

 
Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне, разматра 
Председништво УККЛС. Уколико усвоји иницијативу, нацрт измена и допуна Статута 
доставља чланицама и организује јавну расправу међу члановима УККЛС. По окончања 
јавне расправе, Председништво УККЛС утврђује предлог Статута, односно измена и 
допуна Статута  и доставља га Скупштини УККЛС на усвајање. Рокови по свим питањима 
се уређују детаљније Пословником о раду Скупштине. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

 
Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана његовог објављивања на сајту УК КЛС.  
 

Члан 80. 

 
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут УККЛС донет на Скупштини 
дана 13.02.2017.године. 
 
 
     Председник Скупштине УККЛС, 
  
       .................................................. 
                                             Дарко Јовичић 


