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KS BPZ  

 

U Slavonskom Brodu 29.11.2017. 

- Prijedlog Programa rada Košarkaškog saveza Brodsko-posavske 
županije za 2018. godinu, 
 

Košarkaški savez Brodsko-posavske županije osnovan je 10. studenog 1995. godine 
kao neprofitna športska udruga čija je djelatnost promicanje obavljanja košarkaških djelatnosti 

i ostvarivanja zajedničkih interesa u košarkaškom športu te sudjelovanje u košarkaškim  
natjecanjima, u koju su udruženi klubovi s područja Brodsko-posavske županije. 
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije u svom djelokrugu će osobito: promicati 

košarkaški šport, odnosno košarkašku aktivnost, usklađivati aktivnost svojih članica, 
organizirati i provoditi sustave natjecanja, registrirati košarkaše-ice, utvrđivati status 

košarkaša-ica i drugih košarkaških djelatnika prema višim športskim tijelima, utvrđivati 
stegovnu odgovornost košarkaša-ica i košarkaških djelatnika, skrbiti o unapređenju stručnog 
rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te o unapređenju športskih dostignuća, obavljati će 

i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Košarkaškog saveza Brodsko-posavske 
županije. 
  Klubovi s područja Brodsko-posavske županije u natjecateljskoj sezoni 2017/18 

redovno će se natjecati u idućim stupnjevima natjecanja: 
 

 Prva ŽENSKA KOŠARKAŠKA LIGA 
ŽKK“Brod na Savi“ Slavonski Brod, 

 
 Druga muška  LIGA ISTOK - košarkaši 

KK «Rekord TIM» Oriovac, 
KK Slavonski Brod 1946 
 

 Druga  ženska liga  

ŽKK «Brod» Slavonski Brod 
 

 3. muška košarkaška liga – skupina «Istok» 

KK“Strmac“ Nova Gradiška, 
 

 
 Jedinstvena kadetska liga muški 

KK Slavonski Brod 1946 
 

 Natjecanja mlađih kategorija Brodsko-posavske županije 
Škola košarke „Tigriči“, 

KK «Slavonski Brod 1946», Slav.Brod, 
KK «Strmac», Nova Gradiška 
ŽKK“Brod“, 

ŽKK“Brod na Savi“ 
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 KUP natjecanje 

Svi klubovi koji se natječu u gore navedenim stupnjevima natjecanja temeljem 
svoje prijave sudjeluju i u KUP natjecanju Brodsko-posavske županije, Regije 

Slavonije i Baranje i Republike Hrvatske. 
  

 U planu i programu ovoga Saveza je da organizira i provede lige natjecanja mlađih 

uzrasnih kategorija klubova s područja Brodsko-posavske i Regije Slavonije i Baranje. 
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije u natjecateljskoj sezoni 2017./2018. 

provoditi će natjecanje 3. muške košarkaške lige-skupina „Istok“, juniorska liga (m), kadetska 
liga (m), liga mlađih kadeta (m), lige uzrasta igraća 2005. godišta (m) i KUP natjecanje 
Brodsko-posavske županije. 

 Planiramo u Slavonskom Brodu organizirati jedno prvenstvo Republike Hrvatske u 
konkurenciji mlađih dobnih uzrasta.  

 Savez će u suradnji s Savezom školskih športskih klubova  Brodsko-posavske županije 
dati svu stručnu i tehničku pomoć u provođenju organizacije košarkaških natjecanja školskih 
športskih klubova osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije.   

 Udruga košarkaških sudaca Brodsko-posavske županije u ovome Savezu radi i djeluje 
prema svom planu i programu rada. U planu je da organizira dva seminara i ispita za nove  
košarkaške suce kako bi se organizacija omasovila. Također je u planu da se organiziraju dva 

do tri seminara za postojeće suce i opunomoćenike sa temama iz Pravila košarkaške igre, 
mehanike i tehnike suđenja, kontrole suđenja i Propozicija natjecanja.   

 Tijekom 2018. godine organizirat ćemo Izvještajnu Skupštinu Saveza. U planu je da se 
tijekom 2018. godine redovito održavaju sjednice Upravnog odbora Saveza.  
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije ostvarivati će suradnju s drugim 

županijskim košarkaškim savezima u Republici Hrvatskoj kao i s Hrvatskim košarkaškim 
savezom. 

 Također je u nadležnosti Saveza u prijelaznom roku koji odredi nadležno tijelo 
Hrvatskog košarkaškog saveza odobravati prijelaze igraća i igračica iz kluba u klub. 
 Putem naših predstavnika i Tajnika KSBPŽ sudjelovati u radu Skupština, Izvršnih odbora 

i Povjerenstava Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Zajednice 
športskih udruga Grada Slavonskog Broda, Saveza športova Grada Nove Gradiške i Hrvatskog 

košarkaškog saveza.   
 Ovaj Savez obavljati će i druge poslove i zadaće koje su utvrđene Statutom 
Košarkaškog saveza Brodsko-posavske županije i Statutom Hrvatskog košarkaškog saveza.  

 Provođenje ovog Programa rada u djelokrugu posla jednog (1) djelatnika (tajnik 
saveza). 
 Tajnika saveza ima sklopljen ugovor o djelu sa savezom na godinu dana.  

 
 Na temelju četverogodišnjeg Programa rada KSBPŽ za radoblje 2016.-2020. godine a 

sačinjen je ovaj prijedlog jednogodišnjeg Program rada Saveza za 2018. godinu koji se podnosi 
Skupštini KSBPŽ na donošenje. 
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